ZÁPIS
z výborové schůze České neurologické společnosti ČLS JEP
10. 6. 2016, 10:00-15:00, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4
Zvaní:
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
MUDr. Jan Dienelt
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
MUDr. Igor. Karpowicz (RK)
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
MUDr. Ivo Schenk (RK)
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Omluveni:
MUDr. Jan Bartoník
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Korsa
MUDr. Jiří Neumann

č.

Úkol

1.

Zápis z výborové schůze 08. 04. 2016
Zápis byl schválen elektronicky. Bez připomínek.

2.

Sekce
Byly aktualizovány počty členů sekcí. V současné chvíli chybí stále počet od Extrapyramidové
sekce a Cerebrovaskulární sekce.
Přihlášení k členství do ČNS zahrnuje také přihlašování do sekcí společnosti. Výbor se shodl
na tom, že automatické přihlašování do sekcí je kontraproduktivní, jelikož se zvyšuje počet
neaktivních členů. Bylo rozhodnuto, že sekce budou členy přijímat jednotlivě. Na základě
dohody s ČLS JEP bude online formulář pro přihlašování doplněn o požadavek, který každého
žadatele upozorní na nutnost zaslání motivačního dopisu předsedovi dané sekce do určitého
termínu.
 Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie – volby nového výboru (Šonka)
Počet navrhovaných kandidátů, kteří přijali nominaci do voleb výboru sekce je 29. Hlasovací
lístek byl 16. 5. 2016 předán ČLS JEP a následně rozeslán. Voliči mohli zasílat řádně vyplněné
hlasovací lístky do 8. 6. 2016 zpět na adresu ČLS JEP.
Byl projednán a doplněn návrh inovovaného doporučeného postupu vyšetření mozkomíšního
moku (likvoru) od prof. Racka - České společnosti klinické biochemie ČLS JEP. Příloha zápisu.
 Cerebrovaskulární sekce
Převod webových stránek www.cmp.cz a www.mozkovaprihoda.cz na ČLS proběhl. Společnost
Archa se stará o domény. Nicméně weby a emaily pod nimi nefungují. Je možné uskutečnit
i převod emailů a webů. Slečna Trávová zjistí možnosti.
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3.

Sjezdy a jiné odborné akce
 2016 ČSNS Praha (Marusič)
23. - 26. 11. 2016, Clarion Congress Hotel Praha, www.csns2016.cz. Přípravy.
Proběhla další schůzka mezi ČNS a organizátorem (společnost Guarant International).
Webové stránky kongresu byly spuštěny.
V rámci sjezdu budou probíhat: teaching kurzy (středa 23. 11. v odpoledních hodinách),
slavnostní zahájení (středa 23. 11. večer po teaching kurzech), zahájení odborného programu
včetně předání čestných členství a cen za nejlepší publikace (čtvrtek 24. 11. ráno), schůze
redakční rady časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (čtvrtek 24. 11. nebo
pátek 25. 11. kolem poledne), plenární schůze (zřejmě čtvrtek 24. 11. po skončení odborného
programu), společná schůze výborů české a slovenské neurologické společnosti (čtvrtek
24. 11. večer), sympozium Biogen (pátek 25. 11.), společenský program (pátek 25. 11. večer).
Pro podílení se na tvorbě programu budou osloveny sekce.
 2017 ČSNS Brno (Brázdil)
GUARANT International je schválen jako organizátor a je již podepsán kontrakt s firmou
Guarant na 2017 ČSNS, 2018 ČNA, 2019 ČSNS.
 Budoucí akce sekcí
48. neurofarmakologické sympozium, 29. 9. - 1. 10. 2016, Lísek, program zveřejněn na webu

http://www.mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_obecne-91.html
 Projekt Future Forces Forum (FFF)
Koná se v Praze, ve dnech 19. – 21. 10. 2016 na PVA EXPO, www.future-forces-forum.org.
Výhodou je možnost navázání kontaktů v oblasti vojenského zdravotnického výzkumu včetně
možnosti získání podpory pro takový výzkum.
Online registrace je pro zájemce do 10. října 2016 zdarma.
ČNS se registrovat nebude, ale poskytne svým členům informaci o možnosti účasti
na webových stránkách i v newsletteru. (Informace o kongresu přišla z ČLS JEP.)
 Zpráva o 2016 EAN Kodaň (Ehler)
28. - 31. květen 2016, www.eaneurology.org/copenhagen2016
Zprávy ze setkání panelistů z kongresu jsou zveřejněny na www.czech-neuro.cz. Celková
účast na kongresu první den byla 5 688.
Ročník 2017 se koná v Amsterdamu 24. - 27. června 2017.
4.

Ekonomika
 Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)
Proběhla další urgence vyúčtování akce Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ČNS ČLS
JEP za akci roku 2015.
 Finanční podpora mladých lékařů v rámci ČSNS 2016
Podpora mladých lékařů do 35 let bude poskytnuta členům ČNS ČLS JEP narozeným od roku
1981 včetně. Informace o cestovním grantu pro mladé lékaře v rámci ČSNS 2016 k dispozici
na webových stránkách www.czech-neuro.cz. Příloha zápisu.
 Financování Neurofarmakologických sympozií, AIFP
Firma Pfizer, dlouholetý sponzor Neurofarmakologických sympozií, oznámila, že v letošním
roce nepodpoří 48. neurofarmakologické sympozium. Důvodem je zařazení Hotelu Skalský
dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem mezi luxusní hotelové resorty, které svým vybavením
a charakterem překračují standardy pro konání vzdělávacích akcí pro lékaře, akceptované
AIFP. Byl zaslán dopis AIFP. Výbor ČNS informován o situaci.

5.

Zdravotnictví


Návrh nové vyhlášky upravující klinické hodnocení humánních léčivých
přípravků
Bez připomínek.
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Návrh změny vyhlášky č. 116/2012Sb. o předávání údajů do NZIS
Bez připomínek.



Nominace dvou kandidátů do Národní imunizační komise
Nominace: MUDr. Veronika Tichá, MUDr. Zuzana Libá, Ph.D.

 Stanovisko ke vzniku nové odborné společnosti
ČNS je jednoznačně proti vzniku odborné společnosti pro léčbu konopím a kanabinoidy
a jejich výzkum. Stanovisko odesláno ČLS JEP.
 Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu pasu
Výbor navrhuje úpravu formulace podmínek způsobilosti ke zbrojnímu pasu podle vzoru
způsobilosti k udělení řidičského průkazu dle skupin. Nutné kontaktovat MUDr. Vrchotovou.


Stanovisko prof. Stejskala k Metodice Nejvyššího soudu
"Stanovení nemajetkové újmy na zdraví"
Podle informací jiných společností je metodika již platná a není možné ji ovlivnit. Výbor byl
informován o stanovisku.
 ROSKA České Budějovice (Šonka, Havrdová)
Výbor informován o situaci v MS centru v Českých Budějovicích. Od 1. 5. 2016 je vedoucí
MS centra MUDr. Adámková.
 Účinky u pacientů léčených retigabinem (Trobalt), SÚKL
Na webové stránky ČNS se umístil link na SÚKL, kde jsou informace o léčivech.
 Baillet Latour Health Prize
Nominace na prestižní cenu Baillet Latour Health Prize. Téma pro rok 2017:
Neurological Diseases. Výbor nezvolil vhodného nominanta.
 Spolupráce s Českým rozhlasem
Členové jsou vybízeni k dlouholeté spolupráci. Témata mohou předat rozhlasu přes ČLS JEP.
6.

Vzdělání
 SOR (Polívka)
Informování o složení Specializační oborová rady neurologie pro rok 2016
Předseda: MUDr. J. Polívka, CSc.
Místopředseda: prof. MUDr. P. Kaňovský, CSc.
Členové: prof. MUDr. E. Růžička, DrSc., prof. MUDr. I. Rektor, CSc., doc. MUDr. P. Marusič,
Ph.D., doc. MUDr. Ivana Štětkářová, Ph.D., doc. MUDr. M. Vališ, Ph.D., doc. MUDr. Michal
Bar, Ph.D.
 Atestační zkouška (Polívka)
23. - 27. 5. 2016 LF UK v Plzni
Atestační zkoušky na LF UK v Plzni se zúčastnilo 24 uchazečů, z nichž 3 se ke zkoušce
po omluvě nedostavili. Z celkového počtu 21 atestantů zkoušku složilo 18 uchazečů
(15 žen a 3 muži). Čtyřem lékařkám byla vyslovena pochvala za excelentní znalosti.
14. - 18. 11. 2016 1. LF UK v Praze
5. - 7. 12. 2016 LF MU Brno (nový termín na základě žádosti KOR)
 Specializační kurz (předatestační) (Polívka)
21. 3. - 15. 4. 2016 LF UK v Plzni (ve spolupráci s klinikami ostatních LF UK), 17 účastníků
5. 9. - 30. 9. 2016 1. LF UK v Praze (ve spolupráci s klinikami ostatních LF UK)
 Upozornění pro všechny garanty oboru Neurologie na LF (Polívka)
Nutnost respektovat zákonnou normu o tom, že přihlášku k atestaci lze podat až po splnění
všech požadovaných aktivit. K nim patří i specializační kurz před atestací. Nelze tedy limitovat
přihlášku termínem podání například 2 měsíce před atestací. Přihlášku lze podat nejpozději
30 dnů před konáním atestační zkoušky.
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7.

Časopis (Bednařík)
Časopis je ekonomicky stabilizovaný a má obsahově dostatečnou nabídku. Šéfredaktor,
prof. Bednařík, oznámil rozhodnutí po 10 letech působení ve funkci šéfredaktora tuto činnost
ke konci roku 2016 ukončit. Jako své nástupce navrhuje prof. Herziga jako šéfredaktora a
doc. Ehlera jako zástupce šéfredaktora. Navrhovaní nástupci byli podpořeni výborem a
prof. Bednařík jejich kandidaturu navrhne redakční radě časopisu a výborům odborných
společností, jejichž oficiálním časopisem ČSNN je. Dále bylo projednáváno složení redakční
rady, kterou by bylo vhodné rekonstruovat. Prof. Bednařík vyzve výbory českých a slovenských
odborných společností (neurologické, neurochirurgické a dětské neurologie), aby navrhly své
zástupce do nové redakční rady (mandáty budou rozděleny podle počtu členů společností).

8.

Mezinárodní vztahy




WFN (Bednařík)
EAN (Ehler)
UEMS = European Board of Neurology (Brázdil)

 Členské poplatky v mezinárodních společnostech
Byly zaplaceny členské poplatky společnostem EAN, WFN a UEMS.
9.

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství
Stav členské základny k 10. 6. 2016 je 1009 členů.

 Nově přijatí členové
MUDr. Michal Haršány, Neurologická klinika FN HK, Hradec Králové
MUDr. Kateřina Matějová, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Viktoriia Petrovtsi, J. E. Purkyně 616, Litomyšl
MUDr. Adam Jaroš, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Ivana Lisoňová, KNTB, a.s., Zlín
 Žádost o snížení členského poplatku
ČNS nepovoluje snížený členský poplatek.
MUDr. Klára Matúšová, PhD.
MUDr. Maurey Lenka
 Žádosti o zrušení členství/úmrtí člena – na vědomí
MUDr. Tomáš Božovský
MUDr. Lenka Plchová
 Čestná členství (Šonka)
Udělení čestného členství proběhne v rámci ČSNS 2016 v Praze.
MUDr. Karel Weiss
doc. MUDr. Jaroslava Nebudová, CSc.
Doc. MUDr. Květoslava Schwartzová, CSc.
MUDr. František Koukolík, DrSc.
doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.
10.

Cena ČNS pro nejlepší publikace roku 2015 (Šonka)
 Ceny ČNS (Trávová)
Výsledky soutěže o nejlepší publikaci za rok 2015 byly odsouhlaseny výborem. Vítězové
jednotlivých kategorií získají 20 000Kč. Předání cen v rámci ČSNS 2016.
Úprava podmínek pro následující ročník, a to konkrétně přidáním formulace: " Ceny se udělují
za publikace, které alespoň z části vznikly na pracovišti v ČR (část zdrojových dat nebo
poslední autor této práce je z pracoviště v ČR)“.
 Cena za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem (IF)
Purkyňův nadační fond www.purkynuvfond.cz, jehož cílem je podpora lékařů a lékařek
mladších 35 let (narozen/a v roce 1980 nebo později).
Aktuálním projektem je Cena za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem (IF) za rok
2015 s finančním ohodnocením 15 000Kč. Za ČNS navržena publikace:
Z. Nedelska, Ch. G. Schwarz, B. F. Boeve, V. J. Lowe, R. I. Reid, S. A. Przybelski, T. G.
Lesnick, J. L. Gunter, M. L. Senjem, T. J. Fermang, G. E. Smith, Y. E. Geda, D. S. Knopman,
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R. C. Petersen, C. R. Jack Jr., K. Kantarci. White matter integrity in dementia with Lewy bodies:
a voxel-based analysis of diffusion tensor imaging. Neurobiology of Aging, 2015, 36(6):20102017.
 Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2015
Návrh vědecké práce za rok 2015 byl předán ČLS JEP.
Publikace: D. Školoudík, M. Kuliha, T. Hrbač, T. Jonszta, R. Herzig. Sonolysis in Prevention of
Brain Infarction During Carotid Endarterectomy and Stenting (SONOBUSTER): a randomized,
controlled trial. European Heart Journal. 2015 Sep 28.
11.

Webové stránky
 Prezentace statistiky návštěvnosti webových stránek
 Nová struktura webu
Spuštění nové struktury webových stránek.
 Anglická verze webu
Základní struktura, schválení a následné zaslání požadavků společnosti Archa.
 Nový design webu
Podněty ohledně nového designu a následné zjištění ceny u společnosti Archa.
 Aktualizace informací - odborné weby
 Otázka publikací zpráv SÚKL
Na webové stránky ČNS se umístí informace od SÚKL o léčivech s odkazem na jejich webové
stránky.

12.

ČLS JEP
 Příprava voleb do výboru, podzim 2016 (Šonka)
Výbor rozhodl o formě, volební komisi a termínech voleb do výboru a revizní komise (RK) ČNS.
Forma: korespondenční
Krajské zastoupení: jeden zástupce z každého kraje s výjimkou Prahy (4 zástupci)
a Jihomoravského kraje (2 zástupci)
Revizní komise: zůstává tříčlenná (bez krajského zastoupení, dle počtu hlasů)
Termíny:
 do 30. 8. 2016 informovat členy ČNS o volbách do výboru a revizní komise (email,
newsletter, web)
 do 30. 9. 2016 zasílání návrhů kandidátů emailem na sekretariat@czech-neuro.cz
 nejpozději 31. 10. 2016 zaslat volební lístky a kandidátní listinu členům ČNS
 30. 11. 2016 ukončení voleb
 do 31. 12. 2016 vyhlášení výsledků voleb
Volební komise: čtyřčlenná, členové volební komise nemohou kandidovat do výboru ani
revizní komise.
Složení volební komise: prim. MUDr. Jolana Marková, prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.,
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., MUDr. Olga Zapletalová
1. kolo: emailový návrh kandidátů (zvlášť do výboru a revizní komise), navrhuje každý
kohokoliv. Členům, kteří nemají emailovou adresu, bude zaslána výzva k navrhování poštou.
Následně sekretariát ČNS kontaktuje navržené členy a zajistí jejich souhlas s kandidaturou
a informaci, za jaký kraj kandidují. Sekretariát také prověří, že navržení jsou členové ČNS
plnící svoje závazky.
Kandidátní listina do výboru ČNS bude sestavena podle krajů na základě zaslaných návrhů,
přijatých souhlasů s kandidaturou a pravidel voleb.
Zvlášť se vytvoří kandidátní listina pro RK.
2. kolo: výběr z kandidátní listiny, korespondenční forma
Každý volič v hlasovacím lístku pro volbu výboru zaškrtne sobě příslušný kraj (= kraj, ve kterém
bude volit) a volí zástupce jen z tohoto kraje. Volič, který si tedy vybral kraj Prahu, bude volit 4
zástupce do výboru, Jihomoravský kraj 2 zástupce a ostatní pouze jednoho zástupce
do výboru. Pro volbu revizní komise na kraji nezáleží.
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Kandidát může být v kandidátní listině jak pro výbor, tak pro revizní komisi. V případě zvolení
do obou těles se sám rozhodne, do kterého z nich vstoupí.
Volební komise řídí celý proces voleb a sčítá hlasy. Po celou dobu voleb bude volební komisi
k dispozici sekretariát ČNS.
13.

Ostatní
 Kmenové buňky
ČNS nadále trvá na svém stanovisku týkajícím se kmenových buněk ze dne 20. 2. 2015
(http://www.czech-neuro.cz/data/U/j/0/Stanovisko-CNS-CLS-JEP-k-aplik.pdf).
Přehledová analýza vědeckých prací zabývajících se využitím kmenových buněk u pacientů
s ALS bude v dohledné době publikována v České a slovenské neurologii a neurochirurgii.
 Traumatologie - postupy
Výbor ČNS vznesl požadavek na určení konkrétních postupů při spolupráci v oblasti
traumatologie a neurologie. Inspirací pro stanovisko ČNS budou evropské standardy.

13.

Informace o ČNS, z. s.
Přístup k bankovnímu účtu má v současné chvíli prof. Šonka a prof. Herzig.



Sponzoring
Newsletter – do konce roku zbývají 3 vydání. Další vydání bude členům ČNS
k dispozici na začátku července.
Navrhovaný harmonogram
1. vydání
únor - HOTOVO
2. vydání
červen (zprávy z UEMS, EAN jejich volbách, příspěvky
zástupců ČNS v Panelech EAN 2016, o plánovaných
volbách ČNS, propagace ČSNS atd.)
3. vydání
září (zprávy ze SÚKL, propagace ČSNS atd.)
4. vydání
listopad (včetně tištěné verze v rámci sjezdu)
14.

Příští schůze: v pátek, 9. 9. 2016 od 10:00 hod v Praze (GUARANT International)

6

