Zápis z jednání
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP
2.6. 2017, 10:30, GUARANT International
Omluveni:
Kaňovský, Hort, Tomek, Havrdová, Bartoník, Bar,

Úvodem
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výboru 7.4. 2017
✓ Všechny dokumenty pro zapsání nově zvoleného výboru a revizní komise ČNS z.s. byly podepsány
a změny ve spolkovém rejstříku provedeny - příloha č. 33, 33a
✓ Návrh smlouvy mezi GI a ČNS – po zapsání spolku do rejstříkového soudu, vypracuje ing.
Kamarádová - Na příští schůzi výboru se schválí obsah smlouvy
✓ MUDr. Eva Pešlová – je od 7.4.2017 členkou ČNS
✓ Přehled návštěvnosti videoknihoven u jiných asociací (Janůrková) http://video.endoscopy.cz/
příloha č. 1
✓ Připomínka podkladů pro newsletter do 30.5. – 18.5. byla rozeslána výzva - Termín prodloužen do
9.6.2017
✓ Fotografie členů výboru na webu doplněny
✓ cmp.cz a mozkovaprihoda.cz - webové stránky obnoveny
✓ Přímý proklik na EAN na webu ČNS nastaven
✓ Neurosonologická komise Cerebrovaskulární sekce – není samostatnou sekci ČNS – upraveno na
webu
✓ ČSNS 2016 zisk z kongresu připsán na účet ČNS
Činnost sekretariátu ČNS - korespondence
✓ Posouzení novely vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti
oficiální dopis poslán na MV ČR 2.5.2017 – příloha č. 3
✓ Připomínky k návrhu vyhlášky o zkušebním řádu aprobační zkoušky
posláno na MZ dne 9.5.2017 - vypracoval Marusič – příloha č. 4
✓ Stanovisko k žádosti o povolení sdílení některých výkonů
odesláno dne 2.5.2017 – příloha č. 6
✓ CZ-DRG: Interní oponentura kapitoly VI (G00-G99) „Nemoci nervové soustavy“// 1. kolo členům výboru zaslal na vědomí Marusič – příloha č. 7, 7a
✓ Vnitřní připomínkové řízení - návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami - informace Pretl.
✓ Informace k Seznamu zdravotních výkonů od pana prezidenta ČLK dr. Milana Kubka – výsledky
jednání komise (Pretl) - příloha č. 35: prozatím žádná společnost neiniciovala změnu sazebníku,
situace bude monitorována, pokud budou iniciovány změny, ČNS se připojí.
✓ Návrh nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
(Šonka, Bednařík) příloha č. 36: vzhledem k tomu, že ve výboru nebyl konsensus v tomto bodě,
stanovisko nebylo odesláno.
✓ Obecný dotaz předsedy, zda je nutné reagovat na výzvy k připomínkám vyhlášek a zákonů v
případě, že ČNS připomínky nemá (zvyšuje se tím administrativní zátěž). Výbor souhlasí, že
nebudeme odesílat formální dopisy v těchto případech.
1.

Zdravotnictví
Úhradová vyhláška z hlediska úhrady centrové léčby RS (včetně alemtuzumabu) Stanovisko ČNS
k úhradové vyhlášce z hlediska úhrady centrové léčby RS (včetně Lemtrady) - odesláno 11.4.2017 na SZP,
MZ, SÚKL, VZP – příloha č. 2, reakce VZP - příloha č. 2a
Na VZP se uskutečnilo jednání. Dále bude postupováno dle § 16.
Vývoj počtu pacientů v roce 2016 z pohledu úhradové vyhlášky pro rok 2017 (Marusič, Horáková)
Prof. Marusič pošle souhrnné údaje. Počet léčených pacientů s RS v ČR ke konci roku 2016 je asi 10,5 tis.
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Navýšení o víc než 10% oproti roku 2015. Lze očekávat další nárůst, který se bude lišit v jednotlivých centrech
v závislosti na výchozím stavu. Pojišťovna by měla zohlednit žádosti jednotlivých center o navýšení úhrady
nad rámec úhradové vyhlášky. Prim. Škoda a prof. Marusič zformuluje v tomto smyslu text dopisu, který bude
po schválení odeslán na VZP.
Úhrada antiparkinsonik (Škoda, Jech, EXPY sekce)
Jednání na MZ k situaci doplatků na léky na Parkinsonovu chorobu - delegován Jech příloha č. 8
Stanovisko ČNS odesláno na SÚKL 5.5.2017- příloha č. 5, 5a
vyjádření SÚKL dne 15.5.2017 – příloha č. 5b
návrh vyjádření ČNS – příloha č. 5c - vypracuje Jech
Na SÚKL právě probíhá správní řízení.
Kurz myoskeletální medicíny
● oficiální dopis na pojišťovnu 211 a výbor myoskeletální medicíny (Pretl ) - příloha č. 25
Výbor souhlasil s obsahem dopisu. Dopis může být poskytnut ambulantním specialistům.
Účast ve výběrové komisi v oboru neurologie
Výbor zajišťuje průběžně účast svých členů či pověřených zástupců na výběrových řízeních.
● Dne 7.6. 2017 ve 13:15 proběhne výběrové řízení v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje,
zasedací místnost č. 460, 4 podlaží – zajistí Neumann
Aktualizace vyhlášky č. 493/2002Sb., (Marusič) Stanovisko s upřednostněním hodnocením funkčního
stavu před taxativním výčtem nozologických jednotek či jejich skupin. Upřesnění povinnosti zjišťovat u
pacienta držení zbrojního průkazu.
Evropské referenční sítě pro vzácná a komplexní onemocnění
https://ec.europa.eu/health/ern/networks_en)
● předložení seznamu center
● následné umístění seznamu na web - samostatná záložka a do newsletteru (Janůrková),
● byl pozván zástupce z VFN k podání informace o organizaci sítě pro vzácná neurologická onemocnění
- nemohl se dostavit, referoval Marusič.
Kromě samostatných center pro neuromuskulární onemocnění a epilepsie je síť pro neurologická vzácná
onemocnění rozdělena do 6 podskupin. Sítě jsou schváleny EU na 5 let. Možnost konzultovat jednotlivé
pacienty v rámci této sítě. Sítě mohly žádat o granty. Zatím nevyřešeno financování.
Marusič, Brázdil – dodají podklady pro zřízení nové záložky na webu.
Marusič poskytne kompletní seznam všech center, seznam bude umístěn na web a otištěn v newsletteru
(Janůrková)
Stanovisko výboru k hospitalizaci pacientů s komocemi mozku (Ehler)
Vytvořena pracovní skupina na řešení této problematiky, do té dodatečně zařazen zástupce z VFN prim.
Mečíř. Probíhala mailová diskuse a skupina se sešla před jednáním výboru. Existuje řada sporných bodů,
které je třeba prodiskutovat. Dohoda – vypracování dalších okruhů k jednání (rizikové faktory, definice,
klasifikace, rozsah neurologického vyšetření) - rozděleno mezi členy pracovní skupiny, termín do konce
července 2017. Na podzimním kongresu v Brně bude uspořádán workshop na toto téma. Předpokládaný
termín finálního výstupu formou doporučení publikovaného v ČSNN - konec roku 2017.
Nedostupnost léku Metalcaptase (penicillamin) (Bednařík) - příloha č. 29
Příčinu tohoto stavu se nepodařilo zjistit, v individuálních případech je nutné zažádat o úhradu v rámci
mimořádného dovozu.
Podpora registrů
Bednařík otevřel otázku financování registrů a jeho případné ekonomické podpory ze strany společnosti.
Současná situace je neuspokojivá, prakticky každé pracoviště či sekce zajišťují chod registrů podle svých
možností a podmínek. Některé sekce zajišťují chod registrů pomocí sponzoringu - např. registr RS
(neuroimunologická sekce) nebo neuromuskulární registry (neuromuskulární sekce). Rozhodnuto
pokračovat v této diskusi na příštím výboru s cílem vnést do této oblasti systém, výbor se shodl na tom, že
odborná společnost by měla vznik a fungování registrů podporovat.
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2.

Webové stránky
Sekce – webové stránky
Zjišťováno, které sekce mají zájem o převedení webových stránek pod web ČNS a pod správou Guarantu.
Zájem mají:
● Sekce klinické neuroimunologie
● Sekce kognitivní neurologie
● Sekce neurointenzivistická
Expy sekce – rozhodnutí až po volbách
Ostatní sekce si chtějí ponechat samostatný web s proklikem na webu ČNS:
● Neuromuskulární sekce
● Sekce průmyslové neurologie
● Sekce bolestí hlavy
● Neurofarmakologická sekce
● Cerebrovaskulární sekce.
Nový grafický návrh webu ČNS (Janůrková) – příloha č. 9, 9a, 9b
● následně bude navržena nová struktura – Janůrková, Brázdil
Výbor souhlasí s předloženým grafickým návrhem, následně se připraví nová struktura webu. Využijí se data
z Google analytics.
Komunikace mezi členy výboru a sekretariátem
● Návrh google dokumentu - Janůrková - příloha č. 10
Výbor souhlasí s používáním google dokumentu.
● Návrh diskusního fóra - Janůrková http://cns.libiger.pw/diskusni-forum/
Výbor souhlasí s používáním diskusního fóra.
● Na novém webu budou opět nastaveny hromadné emailové adresy:
vybor@czech-neuro.cz, predseda@czech-neuro.cz, sekretariat@czech-neuro.cz

3.

Sekce – Brázdil
● Vyjádření prim. J. Markové ke členství v panelu EAN (Bednařík) příloha č. 12a
MUDr. Marková odstupuje z pozice zástupce ČNS v panelu Headache.
Navržený nový zástupce, MUDr. Doležil, byl výborem přijat.
MUDr. Doležil informoval o uskutečněném sjezdu, následně pošle vyúčtování akce.

4.

Sjezdy a jiné odborné akce
2017 ČSNS Brno (Brázdil) - novinky
Web sjezdu je funkční, časový harmonogram je hotov. Jsou vybraná hlavní témata. Do konce týdne bude
otevřena registrace a ubytování + nahrání abstrakt. Termín pro zaslání abstrakt je do 15. 9. 2017. V polovině
října proběhne hodnocení zaslaných abstrakt. Dne 2.6. bude řešena smlouva s Guarantem o organizačním
zajištění akce (Brejchová, Brázdil).
Ve čtvrtek 23.11. 2017 se uskuteční krátká pracovní schůze výboru ČNS, poté společná schůzka se
slovenskými kolegy společenského charakteru. Výzva pro členy výboru - zaslat návrhy na sekce případně
řečníky. K zajištění vyšší zajímavosti a atraktivity bude v rámci sjezdu uspořádána Historická výstava
neurologie. V nejbližších dnech bude rozeslána výzva přednostům neurologických klinik a primářům
neurologických oddělení v ČR a SR o půjčení artefaktů na výstavu - vitríny mezi sály.
Informace o výstavě do newsletteru - Janůrková
2018 SČNS
Termín 21.- 24.11. 2018
Místo konání: Martin, Slovensko
28. kongres ČLS JEP
Termín 7.- 8. 12. 2017
Místo konání – parlament ČR + Lékařský dům
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Pozvánka ke spolupráci – přednáška na téma Co nás čeká aneb jak se budou medicína a přírodní vědy
vyvíjet do konce tohoto století? – příloha č. 11. Budou vyzvány sekce k dodání několika slidů s
předpokládaným vývojem v jejich oblasti. Bude vyzvána rovněž neurochirurgická a epileptologická
společnost. Budou využity i prezentace z ČSNS 2017. Přednášku připraví a na sjezdu prezentuje Bednařík.
Akce sekcí pro rok 2017
● akce jsou zveřejňovány na webu společnosti
ČNA 2018
● Předběžná rezervace prostor - Atrium palác Pardubice – příloha č. 12
http://ccafi.cz/fotogalerie/ccafi/vizualizace/

● Předběžná rezervace 26.4.- 27.4.2018; 13.9.- 14.9.2018; 20.9.- 21.9.2018;
● 27.9.- 28.9.2018 (jarní termín preferují firmy )
● Výběr vhodného termínu
Výbor se shodl, že jarní termín není vhodný. Předběžně vyhovují podzimní termíny.
Janůrková připraví hlasování o výběru vhodnému data. Osloví se i sekce. Výběr témat zkoordinuje Ehler - 4
okruhy.
EAN
●

Stav kandidatury a příprava prezentace na sjezdu v Amsterodamu (Bednařík, Ehler) - dopis od
Floriana Wilda a Application letter - příloha č. 26
Na základě našeho “Intent letter” byla kandidatura Prahy a ČNS na pořádání EAN v roce 2020 nebo 2021
postoupena spolu s dalšími 4 kandidáty do dalšího kola a ČNS byla vyzvána, aby svoji žádost přednesla na
shromáždění národních delegátů EAN, které se bude konat na nadcházejícím sjezdu EAN v Amsterodamu.
Prezentaci ve spolupráci s Guarantem (Raboch) zajistí na na shromáždění přednese Bednařík.
Prof. Šonka upozornil na problém z minulých let při výběru panelistů. Byli vybráni pouze na dva roky.
Doporučil v předstihu začít s výběrem nových panelistů. Navrhl oslovit je již nyní a motivovat je, aby se činnosti
panelů účastnili. Po absolvování schůze panelu by měli zaslat zprávu výboru - schváleno.
Bude pořízen aktuální seznam panelistů a upřesněna doba jejich mandátu (Ehler). Všichni panelisté budou
osloveni s žádostí o zaslání krátké zprávy o účasti na schůzi panelu. Na webu bude obnovena záložka
vědeckých panelů EAN, kde budou uvedeni panelisté a budou vkládány zprávy z panelů (Janůrková).
45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres - Příloha č. 13
Termín: 3.- 6. 10. 2017
Místo konání: Košice
Informaci umístit na web + newsletter (Janůrková)
II. Neuromuskulární fórum
Termín: 8. – 9. 6. 2017
Místo konání: Žďár nad Sázavou, Hotel Jalta
Informaci přidat na web (Janůrková)
64. Společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii.
Termín: 26.-27.10.2017
Místo konání: České Budějovice
Link na stránky kongresu: http://www.mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_obecne-113.html
Informaci přidat na webu a do newsletteru (Janůrková)
5.

Vzdělávání
Zařazení stáže na neurochirurgii v předatestační přípravě neurologů – dotaz prof. MUDr. Martina
Sameše, CSc., předsedy České neurochirurgické společnosti ČLS JEP
● Prof. Bednařík sdělil prof. Samešovi, předsedovi Neurochirurgické společnosti ČLS JEP, stanovisko
výboru naší společnosti, který se shodl, že bude podporovat možnost náhrady 2měsíční chirurgické
stáže před neurologickým kmenem za stáž na neurochirurgickém pracovišti a bude toto stanovisko
prosazovat na všech jednáních.
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Návrh curricula specialisty v neurologické subspecializaci extrapyramidových onemocnění
(movement disorders)
● Kaňovský zaslal upravený materiál ke konečnému schválení – příloha č. 14
Výbor s návrhem souhlasí.
SOR
● Informace o činnosti - Štětkářová
Již jsou prakticky naplánované předatestační kurzy na rok 2018, nejsou zatím schválené MZ, je však možno
dát na web jako předběžnou informaci. Štětkářová poskytne seznam kurzů na příští schůzi.
6.

Ekonomika
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. – Herzig
Alokace volných prostředků ČNS z.s.
● V současné době jsou finanční prostředky na běžném účtu - není nijak úročen.
https://www.fio.cz/docs/cz/urokove_sazby_vse_PO.pdf
možnost převést na termínovaný vklad (blokace až na 5 let – úrok 0,50%, sankce za předčasný výběr)
https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/sporeni/terminovy-vklad-s-obnovou
nebo na spořící účet (lze vybírat či vkládat – úroková sazba 0,05%) https://www.fio.cz/bankovnisluzby/sporeni/sporici-ucet-fio-konto
přehled bankovních účtu + výpočet úročení - příloha č. 34
Výbor odsouhlasil, že se nebude měnit účet.
Návrh investic ČNS do vzdělání a propagace (Janůrková)- příloha č. 32
Výbor souhlasí s vypracováním a administrací dotazníku pro členy společnosti. Janůrková připraví návrh online dotazníku. Následně jej umístí na web ČNS. Již nyní dát do newsletteru informaci o připravovaném
dotazníku. O webináře ani o založení sekce mladých neurologů není zájem. Certifikáty pro partnery na
ČSNS 2017 připraví Janůrková
Finanční podpora mladých lékařů v rámci ČSNS 2017
● Návrh podpory mladých lékařů do 35 let (členové ČNS ČLS JEP s řádně zaplacenými členskými
poplatky) výše, pravidla, proces přijímání přihlášek, vyplácení dotace – příloha č. 15
Výbor schválil finanční podporu mladých lékařů v rámci ČSNS 2017. Janůrková připraví finální verzi
podmínek, následně umístit na web ČNS a ČSNS 2017. Přijaté žádosti zasílat prof. Brázdilovi (Janůrková).
Smlouva o poskytnutí finanční podpory na odborné akce - IX. sympozium o léčbě bolesti – příloha č.
16
Výbor souhlasí
Sponzoring – aktuální stav - příloha č.17
Vyúčtování asociačního managementu (Kamarádová) - Příloha č. 28, 28a, 28b
Výbor souhlasí s vyúčtováním asociačního managementu.

7.

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
● Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler, Bednařík)
Personální změna - z redakce odchází redaktorka Klára Vyhňáková.

8.

Mezinárodní vztahy a spolupráce
WFN – Bednařík
● 22. 6. světový den mozku – letošní téma Mrtvice – návrhy na zapojení – příloha č. 18
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EAN – Ehler
● Koncem června sjezd v Amsterodamu
● Seznam přijatých žádostí o cestovní grant ČNS - příloha č. 19
● Vyplácení grantu přes ČLS JEP formou cestovního příkazu – zajistí Janůrková
Výbor souhlasí se seznamem přijatých žádostí a s vyplácením grantu.
UEMS - Marusič
The 12th World Congress on Controversies in Neurology (CONy)
● Nabídka partnerství - (Brázdil, Bednařík) - příloha č. 20
Výbor nebude reagovat.
9.

Soutěž o ceny ČNS za nejlepší publikace předchozího roku
●
●
●
●

Schválení výsledků soutěže. Přehled hodnocení přijatých prací – příloha č. 21
Práce Vališ a spol. vyřazena z důvodu publikace až v roce 2017.
Práce Kovalská a spol. vyřazena z důvodu nesplnění podmínky členství autorky v ČNS.
Návrh na výši odměny – 20000 Kč za první místo, 10000 Kč za podíl na prvním místu

Výbor schválil výsledky soutěže. Výsledky budou umístěny na webu společnosti a v newsletteru.
Každý z výherců obdrží částku ve výši 20000 Kč. Dva výherci na děleném prvním místě obdrží také každý
částku ve výši 20000 Kč.
1. Cena ČNS za vynikající originální práci - vyhrály práce autorů: T. Uher a D. Školoudík
2. Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kazuistiku - vyhrála práce autora: J. Laczó
3. Cena ČNS za vynikající monografii či učební text - vyhrála práce autorky: I. Příhodová
4. Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let za vynikající originální práci roku - vyhrála práce autora:
P. Filip
Nová pravidla soutěže o nejlepší publikace ČNS pro rok 2017 (Šonka) příloha č. 22
Výbor souhlasí s navrženým zněním nových pravidel. Finální verzi připraví Šonka, na web umístí Janůrková.
Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2016 - Návrhy na ocenění
● Na Cenu předsednictva ČLS JEP v kategorii původní vědecká práce nebyla ČNS navržena žádná
práce (Šonka) .
Práce na cenu předsednictva ČLS JEP se nebude navrhovat.
10.

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství
Nové žádost - příloha č. 30
Přijatí členové společnosti: MUDr. Jan Bartoň, MUDr. Petra Kovalská, MUDr. Tereza Bartoníková, MUDr.
Petr Hollý, RNDr. Jitka Hanzalová, MUDr. Jana Kluhová.
Snížení příspěvků - příloha č. 31
Žádostem o snížení příspěvku se nebude vyhovovat. Bednařík připraví dopis s odpovědí, vysvětlující
dlouhodobý postoj výboru ČNS k této problematice.

11.

Informace o ČNS, z. s.
● Legislativní změna výboru ČNS, z.s. a svolání valné hromady.
● Účet ČNS, z.s. – zajistit náhledové právo pro novou asociační manažerku a pro předsedu prof.
Bednaříka právo nakládat s účtem.
Janůrková domluví schůzku ve FioBance - připravení dokumentů k přepsání práv k účtu Šonka/Bednařík,
náhledové právo Janůrková, zjistit, zda je nutné ověřit podpisy.
ČLS JEP
● zápis z jednání – stanovené zásady spolupráce se společností Guarant International s.r.o. příloha č.
23, 23a
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Newsletter
1. vydání
2. vydání
3. vydání
4. vydání
12.

Navrhovaný harmonogram
leden – vydáno
červen – podklady do 30. 5 - termín prodloužen do 9.6.
září - podklady do 31.8.- .- 14 dní předem připomenout - Janůrková
listopad – distribuce na ČSNS

Různé:
Nabídka spolupráce ČSIM - příloha č. 24
ČNS bude zastupovat prim. Hon - zjistí vývoj a podá informace na příštím výboru.
Transparentní spolupráce Biogen 2016 (Bednařík) - Příloha č. 27, 27a

13.

Příští schůze:
1. 9. Praha od 10:30
23. 11. - sjezd Brno
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