ZÁPIS
z výboru České neurologické společnosti ČLS JEP
8. 01. 2016, 10:00-15:30, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4
Přítomni:
doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc.
prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
MUDr. Igor Karpowicz (RK)
MUDr. Jaroslav Korsa
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
MUDr. Jiří Neumann
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
MUDr. Ivo Schenk (RK)
MUDr. Ondřej Škoda, PhD.
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Omluveni:
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)
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

č.
1.

Zápis z výborové schůze 25. 9. 2015
Zápis byl schválen elektronicky. Bez připomínek.

2.

Sekce
 Obecné pravidlo voleb do výboru sekcí ČNS ČLS JEP
Člen jakékoliv sekce ČNS ČLS JEP může volit a být zvolen do výboru sekce pouze v případě,
že je členem České neurologické společnosti J. E. Purkyně.
 Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie – volby nového výboru (Taláb)
Byla zvolena 5členná volební komise pro přípravu voleb. Předseda sekce požádal ČLS JEP o
kontrolu členské základny sekce s členskou základnou ČNS ČLS JEP pro správnost a
korektnost voleb (viz Obecné pravidlo výše). ČLS JEP odmítla tento požadavek zpracovat.
Předseda sekce opět požádá ČLS JEP s pověřením prof. Šonky.
 Extrapyramidová sekce
Návrh regionálního centra spasticity „Regionální centrum spasticity ÚVN Praha“ byl výborem
odsouhlasen.
Výbor požádá sekci o zaslání dopisu na SÚKL k řešení nedostatku Tiapridalu inj.
 Sekce kognitivní neurologie – kritika schvalování klinických studií SÚKL
Kontaktovat dr. Němcovou ze SÚKL (Šonka, Marusič, Havrdová)
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 Cerebrovaskulární sekce
Řešení převodu webových stránek stále probíhá. (Hejduková)
3.

Sjezdy a jiné odborné akce
 1. česká neurologická akademie
Informování o výsledku dotazníkové akce účastníků ČNA a ekonomickém výsledku. Celková
pochvala za organizaci a odbornou úroveň. Výbor rozhodl podle ankety mezi účastníky o
zachování stávající edukační formy s prohlubováním témat.
 2016 ČSNS Praha (Marusič)
23. - 26. 11. 2016, Clarion Congress Hotel Praha, www.csns2016.cz
Informace o dosavadních příjmech. Termín pro abstrakta předběžně 15. 9. 2016.
 2017 ČSNS Brno (Brázdil)
GUARANT International bude požádán o předložení nabídky na 3leté období 2017-2019
včetně. (2017 ČSNS, 2018 ČNA, 2019 ČSNS). V případě nabídnutí srovnatelných podmínek
jako u stávající smlouvy bude nabídka GUARANT International přijata.
 Budoucí akce sekcí
44. český a slovenský cerebrovaskulární kongres, 15. - 17. 6. 2016
48. neurofarmakologické sympozium, 29. 9. - 1. 10. 2016
 2018 (2020) Congress of the European Academy of Neurology (Růžička)
Oficiální informace o rekonstrukci Kongresového centra od Ministerstva financí neobsahuje
datum dokončení rekonstrukce, takže t. č. není možné usilovat o pořádání kongresu EAN.
 Žádost o záštitu
II. Ostravské urologicko-neurologické sympózium, 12. - 13. 5. 2016, doc. MUDr. Jan Krhut,
Ph.D. Doporučeno doc. Barem. Výborem odsouhlaseno. (Hejduková)

4.

Ekonomika
 Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)
Výbor bere na vědomí.
 Smlouva s GUARANT International na rok 2016
Výbor souhlasí s pokračováním služeb asociačního managementu na rok 2016 za stávajících
smluvních podmínek, pouze se změnami, které vyvolala změna legislativy. (Šonka)
 Finanční podpora mladých lékařů v rámci ČSNS 2016 (Marusič)
Výbor předběžně rozhodl o alokaci 300.000 Kč pro mladé lékaře do 35 let, členy ČNS ČLS JEP
pro podporu jejich aktivní účasti na ČSNS 2016. Podmínky budou blíže specifikovány na další
výborové schůzi. (Marusič, Neumann, Herzig)

5.

Zdravotnictví
 RS – novinky z MPSV (Taláb, Havrdová) – přepracovávaná vyhláška
Zjistit stádium prací na vyhlášce na MPSV. ČNS by se ráda k vyhlášce vyjádřila a případně
dodala tvůrcům podklady. (Hejduková)


Revize DRG - bez nových informací.

 Kmenové buňky
Stanovisko ČNS k aplikaci kmenových buněk (k dispozici na webových stránkách společnosti
http://www.czech-neuro.cz/data/U/j/0/Stanovisko-CNS-CLS-JEP-k-aplik.pdf) zůstává i po
diskusi o nově dodaných materiálech neměnné.
 Zástupci ČLS do výběrových řízení v krajích (Šonka)
V případě žádosti o zástupce ČLS do výběrových řízení v krajích předseda předá žádost
regionálnímu zástupci z výboru. Pokud se nebude moci zúčastnit samotný člen výboru,
navrhne za sebe zástupce.
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 Kultivace Seznamu zdravotních výkonů (Šonka)
Výbor podporuje vyjádření České společnosti pro klinickou elektrofyziologii ČLS JEP, že
výkony 29182 a 29184 lze provádět i na přístrojích EMG/evokované potenciály a ne pouze na
EEG.


Vnitřní připomínkové řízení - návrh novely transplantačního zákona, deadline 11.
1. 2016 (Šonka)
Výbor k novele nemá připomínky (pro ČNS prostudoval MUDr. Hon).
 Vnitřní připomínkové řízení - návrh novely zákona o tkáních a buňkách (Šonka)
Výbor k novele nemá připomínky.


Žádost o upřesnění, co je součástí základního neurologické vyšetření a co jsou
vyšetření speciální (Sdružení ambulantních neurologů).
Výbor byl seznámen s důvody této žádosti.
Základní neurologické vyšetření obsahuje anamnézu a objektivní nález v rozsahu potřebném
pro vyšetření běžného neurologického pacienta. Speciální testy se týkají pacientů, kteří mají
indikaci k rozsáhlejšímu vyšetření některého systému nad rámec základního vyšetření, které
vyplývá z anamnézy nebo objektivního nálezu. Toto vyšetření a jeho indikace musí být
doloženy v dokumentaci.
6.

Vzdělání
 SOR (Marusič)
Prozatím nebyl zvolen předseda pro rok 2016. Nutné prokontrolovat aktuálnost záložky
„Vzdělávání“. (Hejduková/Marusič)
Marusič požádal IPVZ o sdělení počtu atestovaných za posledních 5 let (jména IPVZ odmítl
dodat).
V případě úspěšného složení atestace bude studentům předložen souhlas (vytvoří Marusič,
Polívka) se zveřejněním jejich jména na webových stránkách ČNS. Zároveň budou požádáni o
poskytnutí e-mailového kontaktu pro případnou součinnost s ČNS stran hodnocení
specializačního vzdělávání a informaci o jejich následné praxi.
 Akreditační komise
Výbor byl seznámen s informací, že akreditační komise je bez zástupce z FN Brno.

7.

Časopis (Bednařík)
 Zápis ze zasedání redakční rady ČSNN (Šonka v zastoupení)
Byl předložen zápis ze zasedání redakční rady, více bude projednáno na příští výborové schůzi
za účasti prof. Bednaříka.
 Vyúčtování (Šonka v zastoupení)
Zisk z provozování časopisu za rok 2015 (50600 Kč) bude rozdělen a poukázán mezi Českou
neurologickou společnost a Českou neurochirurgickou společnost v poměru počtu platících
členů.
 Cena ČSNN 2015 (Šonka v zastoupení)
Cenu za nejlepší články v časopise České a slovenské neurologii a neurochirurgii za rok 2015
získaly dvě práce:
1) D. Šaňák, M. Hutyra, M. Král a HISTORY study group. Poruchy srdečního rytmu u mladých
pacientů s kryptogenní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Cesk Slov Neurol N 2015;
78/111(6): 669-674.
2) O. Kalita, F. Kramář, E. Neumann, T. Hrbáč, M. Bolcha, R. Brabec, R. Jančálek, D.
Štěpánek, M. Bláha, P. Jurek, D. Malúšková, J. Strenková. Současný stav léčby anaplastických
gliomů v České republice. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(3): 306-316.
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8.

Mezinárodní vztahy
 WFN
Council of Delegates meeting 2015 v rámci WCN 2015 v Chile (Herzig)
Informování o výsledku voleb www.wfneurology.org.
 EAN (Ehler)
nd
2 Congress of the European Academy of Neurology (28. - 31. 5. 2016), Kodaň
 UEMS = European Board of Neurology (Brázdil)
Výborem odsouhlasena úhrada ročního poplatku za členství 330 EUR z účtu ČNS ČLS JEP.
Na příští schůzi výboru prof. Brázdil přednese informace z European Board of Neurology.

9.

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství
 Nově přijatí členové
titul
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr., Ing., MBA
MUDr.
MUDr.

jméno
Monika
Michaela
Eva
Kamila
Anetta
Květa
David
Jan
Lucie

příjmení
Frolová
Moravcová
Hynčicová
Volná
Draha
Chotěnovská
Černík
Waishaupt
Kopřivová

MUDr.
Jozef
Jakub
Výborem byli přijati výše uvedení členové.

pracoviště
FN Olomouc
Krajská zdravotní Nemocnice Chomutov
FN Motol
FN Motol
Nemocnice Teplice
Ústí nad Orlicí
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
FN Hradec Králové
FN Hradec Králové
Ostrava

 Žádost o snížení členského poplatku
MUDr. Magdalena Fialová (MD)
MUDr. Lívia Kalafutová (MD)
MUDr. Věra Čermáková (nar. 1941)
MUDr. Mária Koprivňanská (MD)
MUDr. Tereza Žerebáková (MD)
MUDr. Lenka Ceprová (MD)
MUDr. Brunclíková Šťástková (MD)
Výborem byly zamítnuty žádosti o snížení členského poplatku. ČNS nepovoluje snížený
členský poplatek.
MUDr. Karel Weiss (nar. 1936) žádost prozatím neprojednána
 Žádosti o zrušení členství/úmrtí člena – na vědomí
MUDr. Jaroslava Kodešová
MUDr. Ilona Tycarová
MUDr. Čeněk Majvald
MUDr. Pavel Šmérek
MUDr. Eva Kmeťová
MUDr. Hana Dostálková
 Seznam dlužníků (Herzig od ČLS JEP)
Snaha o vyžádání od ČLS JEP (Šonka, Herzig, Hejduková)
 Čestná členství (Šonka)
Návrhy na udělení čestného členství v rámci ČSNS 2016 v Praze:
MUDr. Karel Weiss
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 Prosba ČLS JEP o využívání jejich registračního formuláře
Pro zjednodušení procesu a sjednocení dat bude ČNS používat formulář ČLS JEP
http://www.cls.cz/online-registrace. Domluvit s ČLS JEP. (Hejduková)
10.

Soutěž o nejlepší publikace roku 2015 – vyhlášení nového ročníku
Pravidla zveřejněna na webové stránce www.czech-neuro.cz, uzávěrka přihlášek do 31. 3.
2016.
Byly odsouhlaseny odměny ve výši 20000 Kč pro vítěze v každé kategorii (z účtu ČNS ČLS
JEP).

11.

Web/kontakt se členskou základnou


Prezentace statistiky návštěvnosti webových stránek (Hejduková).

 Aktualizace informací:
Nutná aktualizace záložky „Odborné weby“. Texty budou rozděleny mezi členy výboru (dle
odbornosti) pro provedení kontroly a aktualizace. (Hejduková)
12.

ČLS JEP

13.

Ostatní
 Příprava voleb do výboru na podzim 2016 (Šonka)
Domluvit schůzku s ČLS JEP stran možnosti provedení voleb se stávajícím krajovým
zastoupením.
 Stížnost doc. MUDr. Pavel Adam – (Šonka)
Výbor vzal na vědomí informaci doc. Adama o jeho pohledu na vyšetřování glukózolaktátového poměru v likvoru a informaci, že napíše do odborného tisku stručné sdělení
k tomuto tématu.
 Antidotum Pradaxy (Praxbind)
Informace budou zveřejněny v newsletteru a na webových stránkách. (Hejduková)

13.

Informace o ČNS, z. s.


Informování o sponzoringu pro rok 2016. (Hejduková)



Newsletter – nutné vydat 4 vydání v roce 2016

1. vydání
2. vydání
3. vydání
4. vydání
14.

Navrhovaný harmonogram
únor (připomínka uzávěrky cen, zpráva o činnosti za rok
2015, UEMS, EAN)
květen
září (zprávy ze SÚKL atd.)
listopad (včetně tištěné verze v rámci sjezdu)

Příští schůze: 8. 4. 2016, 10:00 Praha (GUARANT International)

5

