ZÁPIS
ze schůze výboru České neurologické společnosti
19. 11. 2014, 12:00-16:00 v rámci 28. Českého a slovenského neurologického sjezdu
Clarion Congress Hotel Ostrava, salonek Antracit

Zvaní:
Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
MUDr. Jan Bartoník
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
MUDr. Jan Dienelt (RK)
Doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc.
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
MUDr. Igor Karpowicz (RK)
MUDr. Jaroslav Korsa
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
MUDr. Ivo Schenk (RK)
MUDr. Ondřej Škoda
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Omluveni:
Doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
MUDr. Jiří Neumann
+ hosté

č.

Úkol

1.

Kontrola zápisu z 5. 9. 2014
Zápis byl schválen elektronicky. Bez připomínek.

2.

Sekce
Neurointenzivní sekce
Informování o nově zvoleném výboru Neurointenzivní sekce. Dotaz výboru ČNS, zda bude
zajištěno dostatečné vzdělání a dovzdělávání v neurointenzivním oboru, žádost výboru aby se
sekce této problematice aktivně věnovala.
EMG kurzy
Prof. Bednařík informuje o nových možnostech vzdělávání v EMG. 8 míst v Brně a 6 míst
v Praze pro rok 2015. Jedná se o základní kurz (14dní teorie, 14dní praxe).

3.

Sjezdy
 2014 ČSNS Ostrava 19. – 22. 11. 2014 (doc. Bar)
Informování o časovém harmonogramu sjezdu a povinnostech výboru v rámci sjezdu.
 2015 SČNS Košice
21. – 24. 10. 2015 v Košicích
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 2016 ČSNS Praha (doc. Marusič)
23. – 26. 11. 2016 (středa až sobota), Clarion Praha
 2017 ČSNS Morava
K organizaci sjezdu se v uveřejněné výzvě přihlásil prof. Brázdil. Výbor pověřil prof. Brázdila
organizací sjezdu.


Akce sekcí

17. Jedličkovy dny, 29. – 30. 5. 2015
47. Neurofarmakologické sympozium, 1. – 3. 10. 2015
Neurovaskulární kongres 2015 proběhne současně s 29. slovenským a českým neurologickým
sjezdem v Košicích, v ČR bude v roce 2015 pořádáno pouze sympózium zaměřené na
postgraduální vzdělávání (místo a termín konání budou upřesněny).
 2015 Česká neurologická akademie
24. – 25. 9. 2015 (čtvrtek-pátek), hotel Pyramida, Praha
www.neurologickaakademie.cz
Cílem České neurologické akademie (ČNA) je podpora kontinuálního vzdělávání oblasti
neurologie. ČNA je novou odbornou akcí, která je oficiální akcí České neurologické společnosti
v roce 2015 i s ohledem na fakt, že se další ročník neurologického sjezdu koná na Slovensku,
v Košicích. Kromě odborného programu budou součástí také plenární schůze ČNS, předání
cen České neurologické společnosti a společenský program.
Výbor s odbornou akcí také osloví jednotlivé předsedy sekcí ČNS, jestli v souvislosti s touto
akcí nechtějí uspořádat své schůze apod.
Cílovou skupinou jsou neurologové v praxi, zaměření na novinky v oboru.
Organizátorem je výbor ČNS, žádný subjekt si, jako v případě ostatních kongresů,
neponechává část zisku.
2. ročník České neurologické akademie v roce 2016 odsouhlasen, více bude probráno na příští
výborové schůzi.
4.

Ekonomika
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, o. s..
Nadále chybí vyúčtování akcí sekcí za rok 2013:
Sekce extrapyramidových onemocnění (prof. Bareš)
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie (doc. Taláb; chybí vyúčtování jedné ze 2
pořádaných akcí)
Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (Dr. Doležil)
Sekce neurofarmakologická (Dr. Polívka)
Důležitá rekapitulace rozhodnutí výboru v minulých letech:
U akcí pořádaných společností (ČNS ČLS JEP) a jejími sekcemi 30 % ze zisku náleží ČNS
ČLS JEP.
K dispozici je již vyúčtování následujících akcí pořádaných sekcemi v roce 2014:
Sekce cerebrovaskulární (Dr. Tomek)
Sekce neurofarmakologická (Dr. Polívka)
Akce pořádané oběma sekcemi byly ziskové a 30 % ze zisku je již organizátory převáděno
ČNS.
Nově výbor rozhodl:
U akcí pořádaných pod záštitou ČNS ČLS JEP či její příslušné sekce bude počínaje rokem
2015 odváděn fixní poplatek ve výši 3000 Kč ve prospěch ČNS ČLS JEP.

5.

Zdravotnictví
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Úhradová vyhláška
prim. Škoda informoval o novém znění úhradové vyhlášky. Stížnost na krátký čas na
projednání (3dny). U roztroušené sklerózy je třeba prodiskutovat rozložení nákladů v intervalu 3
let v případě alemtuzumabu.
Nejsou vyhlášena výběrová řízení iktových center, ministerstvo zdravotnictví k této
problematice zatím žádné vyjádření nepodalo.
Atraumatická jehla (podnět - Dr. Krasulová)
Žádost k vyjádření výboru k využívání atraumatické jehly pro větší přesnost, snížení nákladů a
zároveň lepší způsob aplikace pro pacienty. Žádost výboru o vyjádření příslušné sekce (doc.
Taláb). Poté se výbor rozhodne, zda začít jednat o zavedení atraumatické jehly do kódu
výkonu.
Invazivní kardiologie a CMP
Výbor se seznámil se zájmem kardiologické společnosti o poskytování péče nemocným s cévní
mozkovou příhodou (CMP). Výbor se shodl, že péči o CMP řídí neurolog, a to jak podle
vyhlášky MZ, tak podle platných guidelines. (1. Management ischemické cévní mozkové
příhody a tranzitorní ischemické ataky - doporučení European Stroke Organisation (ESO) 2008,
aktualizace leden 2009; 2. Klinický standard pro léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou
příhodou a tranzitorní ischemickou atakou – CVS ČNS ve spolupráci s NRC, prosinec 2011)
Kmenové buňky
Výbor České neurologické společnosti ČLS JEP na základě dostupných vědeckých informací
považuje léčebné aplikace kmenových buněk za přípustné pouze v rámci výzkumných studií.
Oficiální vyjádření bude uvedeno na webových stránkách ČNS, připraví prof. Havrdová a doplní
i důležité odkazy s kontakty k této problematice.
Veškeré oficiální a důležitá stanoviska či sdělení, která budou sloužit pro veřejnost a zároveň i
pro případné využití tisku budou vystavována v nové záložce „Odborná stanoviska výboru“.
6.

Vzdělání
SOR
Zápis ze schůze a aktualizace termínů kurzů včetně atestací jsou dostupné na www.czechneuro.cz.
Od roku 2015 musí být kurzy pořádány minimálně měsíc před atestací, nikoliv 14 dní jako
dosud.
Novela zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a
farmaceuta. Zatím v předpřípravném řízení, výbor se seznámil se základními tezemi komise
vedené prof. Vymazalem.
UEMS vytvořil guidelines ohledně vzdělávání tzv. evropského neurologa, čemuž by se česká
neurologická obec měla postupně přizpůsobovat. (prof. Brázdil)

7.

Časopis
Prof. Bednařík informoval o jednotlivých statistikách časopisu Česká a slovenská neurologie a
neurochirurgie za rok 2014 (6 čísel).
Snížil se impakt faktor na 0,157 (jedním z důvodů mohlo být navýšení počtu stránek), z toho
důvodu bude redakční radě navrhnuto snížení počtu stran. Nově časopis využívá služby „DOI“
(digitální identifikátor článku) pro lepší vyhledávání a využití článku v citacích; zpočátku bude
tato služba využívána u článků psaných v anglickém jazyce.
Opětovné konstatování nízkého počtu příspěvků od slovenských kolegů a relativně vysokého
od neurochirurgů.
Cenu za nejlepší články v časopise České a slovenské neurologii a neurochirurgii za rok 2014
získaly dvě práce:
1. K. Menšíková, P.Kaňovský, P. Otruba, M. Kaiserová, M. Vaštík, P. Hluštík, L. Mikulicová, T.
Bartoníková, P. Dudová, P. Jugas, J. Ovečka, L. Šáchová, F. Dvorský, J. Krša, M. Godava, R.
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Vodička, R. Vrtěl, M. Bareš, V. Janout. Epidemiological study of neurodegenerative
parkinsonism in “Hornacko”, a specific region of the south-eastern Moravia, Czech Republic.
1. B. Adamová, R. Kopáčik, S. Voháňka, L. Dušek, J. Bednařík. Is electrophysiology useful in
the differential diagnostics of lumbar spinal stenosis and diabetic polyneuropathy?
Zisk z provozování časopisu za rok 2014 (55.000Kč) bude rozdělen a poukázán mezi Českou
neurologickou společnost a Českou neurochirurgickou společnost v poměru 80:20.
8.

Mezinárodní vztahy
1st Congress of the European Academy of Neurology; 20. – 23. 6. 2015 (Berlín), deadline pro
zaslání abstrakt je 31. 1. 2015
XII World Congress of Neurology; 31. 10. – 5. 11. 2015 (Santiago, Chile), deadline pro zaslání
abstrakt je 8. 4. 2015. Zástupce ČNS ve WFN prof. Bednařík zatím nerozhodnut, zda se
kongresu zúčastní, v případně absence bude jeho hlas na plenárním shromáždění WFN
delegován na dalšího člena výboru.

9.

Rok mozku (prim. Neumann)
Informování o tiskové konferenci o epilepsii 29. 11. 2014. Velký zájem ze stran novinářů.
Propagace neurologických problematik veřejnosti, v rámci aktivit spojených s Rokem mozku,
byla velmi úspěšná. Výbor žádá prim. Neumanna o okomentování celkové situace a
zhodnocení celoroční kampaně s jednotlivými výstupy.

10.

Žádosti o členství + členská základna
Nově přijatým členům v průběhu roku budou automaticky dosílány vydaná čísla časopisu Cesk
Slov Neurol N za daný kalendářní rok. Toto rozhodnutí neplatí pro členy přijaté v listopadu či
prosinci, kteří se stanou členy po schválení až od roku 2015.
 Nově přijatí členové

titul
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

jméno
Ivana
Martin
Sandra
Tereza
Pavel
Jan
Lenka
Eva

příjmení
Mokrišová
Čábal
Kurčová
Svrčinová
Mencl
Fiksa
Mikulicová
Oberreiter

pracoviště

MUDr.

Tomáš

Kalous

FN Motol, 15006
FN Ostrava, 70800
FNOL, 77900
FNOL, 77520
Na Homolce, 150 00
VFN, 120 00
FN Olomouc, 775 20
Nemocnice ve Frýdku Místku, 73801
Neurologie- elektrofyziologické laboratoře,
Praha 2, 12800

MUDr.
MUDr.

Pavel
Michaela

Hok
Holubová

FNOL, 779 00
Městská nemocnice Ostrava, 728 80

 Žádosti o snížení poplatků
Prof. Pfeifferovi byl odpuštěn nedoplatek na členských příspěvcích.
MUDr. Szkatulová Irena požádala o vystoupení ze společnosti. Výbor žádosti vyhověl a
v ojedinělém případě odpustil dluh na členském poplatku.
 Medaile a čestná členství
Výbor bude průběžně navrhovat členy ČNS pro udělení čestných členství. Termín udělování
24. 9. 2015 v rámci 1. české neurologické akademie.
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 Seznam dlužníků
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu dlužníků a vyšším sumám dlužných částek na
členských poplatcích výbor rozhodl, že ti členové, kteří nebudou hradit členské poplatky 1 rok,
automaticky nebudou získávat časopis Cesk Slov Neurol N, po 2 letech nehrazení členských
poplatků bude dlužník automaticky vymazán z evidence členů. Důležitá je vzájemná
komunikace s ČLS JEP, sl. Hejdukovou a nakladatelstvím Ambit Media, které distribuuje
časopis.
 Výše poplatků pro rok 2015
Výbor rozhodl o zvýšení členského poplatku pro ČNS z 640Kč/rok na 700Kč/rok.
11.

Soutěž o nejlepší publikace roku 2014
Vyhlášen další ročník Cen o nejlepší neurologické publikace zveřejněné v roce 2014. Termín
pro zaslání přihlášek a publikací je do 30. 3. 2015 na email sekretariat@czech-neuro.cz v kopii
na predseda@czech-neuro.cz. Více informací na webových stránkách www.czech-neuro.cz

12.

Web/kontakt se členskou základnou
Nově vytvořená fotogalerie pro zdokumentování významných událostí České neurologické
společnosti, rozšíření textového pole. Výbor požádán o zasílání aktuálních informací, pozvánek
na neurologické odborné akce apod. také k publikaci na webových stránkách.
Na příští výborové schůzi bude opět předvedena statistika návštěvnosti (Hejduková).

13.

Průběžná agenda

14.

Varia
Doc. Taláb informoval o tom, že Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie byla žádána,
aby se vyjádřila ve sporu doc. Adama a společnost Topelex. Výbor ČNS bere celou situaci na
vědomí včetně toho, že se Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie se sporem nebude
zabývat.
Výbor souhlasí s vyřazením kopírky značky Canon, která byla pořízena za 56.401Kč před více
než 10 lety z důvodu její nefunkčnosti (kopírku není třeba zkoušet opravovat, poslední dva roky
byla mimo dosah výboru a ČNS jí nepotřebovala).

15.

Informace o ČNS, o. s.
Bylo schváleno prodloužení spolupráce se společností Guarant na služby asociačního
managementu do konce roku 2015 za stejných podmínek.

16.

Příští schůze:
20. 2. 2015, 10:00 Praha (předběžně: Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na
Bojišti 3, Praha 2, bude ještě potvrzeno)
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