Zápis z jednání
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP
21.9. 2018, 14:15, Pardubice
Omluveni: Bartoník, Bednařík, Dienelt, Herzig, Kaňovský, Korsa, Polívka, Rusina, Škoda.

Úvodem
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výbor 8.6.2018
✓ Cestovní granty ČNS na EAN 2018 - zadáno na ČLS JEP k proplacení
✓ Newsletter 2/2018 - vydání červen - odesláno
✓ ČNA 2018 - propagace akce v newsletteru ČNS – hotovo
✓ Žádosti o snížení členského poplatku - zamítnutí odesláno
✓ Nové loga společnosti ČNS - zveřejněno na webu a v newsletteru - hotovo
✓ Reklamní předměty - hlasování per rollam termín 10.8. - hotovo
✓ Spojení webových stránek sekcí ČNS - grafické odlišení sekcí, oznámeno
předsedům
✓ Soutěž o ceny ČNS 2017 - oznámeno vítězům, zadáno ČLS JEP k proplacení,
výsledky na webu a v newsletteru - hotovo
✓ Funkční kurz - doc Bar byl požádán o zaslání dokumentu - dodáno
✓ Doporučené postupy pro bolesti hlavy na stránkách - Dr. Doležil upřesní odkazy
✓ Doporučené postupy ČNS - upraveno dle zaslaných revizí
✓ Zprávy z EAN panelů 2018 - panelisti vyzváni k dodání zprávy do 31.7.2018 – hotovo
1.

Sekce – Brázdil
Sekce kognitivní neurologie
doc. Rusina - výsledky voleb:
výbor bude mít 8 členů, přidruženým členem výboru bude doc.Bartoš
předseda doc. Rusina, místopředseda prof. Hort, tajemník prof. Rektorová
Výbor ČNS bere na vědomí výsledky voleb.
Sekce cerebrovaskulární
Funkční kurz - doc. Bár o poskytl dokument k archivaci - Příloha č. 1
Výbor ČNS tento kurz podporuje a vnímá ho jako užitečný.
Volby 2019 (Tomek)
Termín voleb: do konce ledna 2019.
Oznámení o konání voleb zveřejnit v Newsletteru ČNS, na webových stránkách sekce a čns.
Harmonogram voleb připraví Janůrková

2.

Připomínkování materiálů MZ ČR / Stanoviska ČNS ČLS JEP
Vnější připomínkové řízení - metodický návod - lokální svalová zátěž. Bez připomínek
Připomínkové řízení - návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony. Důvodová zpráva. - Bez připomínek
Připomínkové řízení - návrh vyhlášky SÚKL o stanovení seznamu odborných úkonů a
výše úhrady výdajů za odborné úkony na žádost podle zákona o lidských tkáním a
buňkách. Důvodová zpráva. - Bez připomínek.
Připomínkové řízení - návrh vyhlášky č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů

za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a
Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších
předpisů. Důvodová zpráva - Bez připomínek
Připomínkové řízení - návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Odůvodnění - Vyjádření ČNS odesláno 27.8.
2018 - Příloha č. 2, příloha k vyjádření - Příloha č. 2a, Registrační list - Příloha č. 2b
Stanovisko ČNS k výsledku výzkumu PRENS - Odesláno dne 17.7. 2018 - Příloha č 3.
Připomínkové řízení - návrh nové vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti
vykonávat činnosti podle zákona o zbraních a o obsahu lékárničky první pomoci
provozovatele střelnice a provozovatele střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení
munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice (vyhláška
o posuzování zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu nebo muničnímu průkazu).
Odůvodnění. Stanovisko ČNS odesláno 7.9.2018 - Příloha č. 4
Připomínkové řízení - návrhy Vzdělávacích programů: Chirurgie, Kardiochirurgie,
Neurologie a Oftalmologie. Stanovisko ČNS odesláno 3.7.2018 - Příloha č. 5
Žádost o projednání návrhů výkonů na PS (Ostrý, Marusič) Příloha č. 22 - odesláno
20.9.2018 29181, 29241, 29151.
Stále je nutné vyjasnit drobné nesrovnalosti.
Výbor ČNS bere na vědomí.
3.

Zdravotnictví
Výběrové řízení na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami pro obor neurologie 19. 7. 2018 v 9:35 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 –
místnost 1088 / I. patro zástupce čns - prim Korsa.
Výbor ČNS bere na vědomí.
Výběrové řízení – výběr budoucího poskytovatele zdravotních služeb - 15. 8. 2018 v 15h
v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno I. patro, zástupce
ČNS - MUDr. Martin Němec.
Výbor ČNS bere na vědomí.
Zkušební komise EEG - MUDr. Evžen Nešpor a MUDr. Miroslav Moráň by chtěli uvolnit ze
zkušební komise pro funkční odbornost EEG. Oba jsou nominováni za ČNS, viz
https://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html . Je nutné vybrat dva nové zástupce.
Navržení zástupci ČNS, kteří s nominací souhlasí:
MUDr. Jana Slonková, Ph.D. , Doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA,
Výbor ČNS s navrženými zástupci souhlasí.
Stanovisko ČNS ČLS JEP - Námitka proti závěrům jednání VZP ČR, SZP ČR a
Společností lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP - Příloha č. 6
Stanovisko SLGG - Příloha č. 6a
Tomek pořádá prof. Macka (SLGG) o sdělení vyhodnocení dosavadní praxe po uplynutí
prvního pololetní 2018.
Oslovit VZP (Ing. Kabátka) a požádat o stanovisko. Poté rozhodnout o dalším postupu.
ČNS by se k tomu měla opět vyjádřit.

Podpora paliativní péče - projekt MZ ČR financovaný z evropských fondů – zvýšení
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dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné
péče. - Zástupce ČNS - MUDr.Petr Ridzoň
Výbor ČNS bere na vědomí.
Elektronická zdravotní knížka - ZDRAVEL - žádost o schůzku - Příloha č. 7 Rozhodnout,
zda se bude výbor na této aktivitě podílet. Pokud ano, který člen výboru (Bednařík t.č.
nemůže).
ČNS se na této aktivitě nebude podílet.
Klinický doporučený postup u lehkého mozkového poranění - Příloha č. 9 - Definitivní
úprava Chudomel, Marusič.
Příprava postupu stále probíhá, chybí upřesnění části textu. Výbor ČNS bere na vědomí.
Projekt MZ ČR pod záštitou AZV a financovaném EU tvorby sady Klinických
doporučených postupů (KDP) (Bednařík)
Projekt je v procesu. KDP má 40 témat. Termín pro zpracování je do konce října 2018.
Výbor ČNS bere na vědomí.
Epileptické záchvaty a epilepsie pro záchranáře (Marusič)
Standard pro zásah zdravotnické záchranné služby při generalizovaném epileptickém
konvulzivním záchvatu - Příloha č. 10
Korespondence - Příloha č. 10a
Vytvořila Česká liga proti epilepsii. Na tvorbě dokumentu se podílely odborné společnosti
ČSARIM, SDN a ČNS.
Společnost urgentní medicíny pošle své připomínky v nejbližší době.
Konečné znění standardu zašle prof. Marusič.
Definice a náklady DRG bází a skupin pro neurologii (Bednařík) - připravena k odeslání 2.
kolo připomínek reagující na odpovědi ÚZIS - chybí reakce na oblast epilepsie (Marusič)
Jsou nutná další jednání. S výsledky seznámí prof. Marusič.
Žádost MZ ČR k vyjádření k medikaci Madoparu - Příloha č. 11
předseda Expy sekce, doc. Baláž požádán o stanovisko, slíbil dodat.
Stanovisko Expy zasláno na MZ ČR dne 27.9.2018.
RS centra (Kubala- Havrdová)
Prof. Kubala-Havrdová informovala o aktuální situaci v RS centrech. Povinnost sehnat
pacientovi psychoterapeuta.
Prof. Kršek – dětský neurolog. Každé centrum musí mít smluvně zajištěného dětského
neurologa.
Výbor souhlasí s povinností dětského neurologa na nižší úvazek.
Chystá se léčba primární progrese roztroušené sklerózy.
Výbor apeluje na lékaře MS center, aby doplňovali údaje do registru.
Monoklonální protilátky v léčbě migrény (Brázdil)
Výbor ČNS odhlasoval pověřit sekci pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy k vypracování
podkladů pro tuto léčbu. Pozvat předsedu sekce MUDr. Doležila na příští jednání výboru.
4.

Webové stránky
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Doporučené postupy ČNS
Doporučené postupy na webových stránkách ČNS jsou nyní zaktualizovány - Příloha č.14
Po ověření doporučených postupů Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (dr.Doležil)
poslat kompletní seznam na ČJS JEP a EAN (Janůrková)
Navržené odkazy Sekcí pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy nelze považovat jako
doporučené postupy ČNS ČLS JEP. Nemají strukturu, která je v současné době uplatňovaná
a obvyklá v ČNS, ani přiměřený obsah.
Diskusní fórum pro členy výboru
V provozu. Manuál - Příloha č. 15
Pro pacienty - Narkolepsie (Šonka)
Informativní video - http://www.czech-neuro.cz/pro-pacienty/narkolepsie/
Extrapyramidová sekce požádala o vlastní administraci webových stránek/ rubriky
sekce (doc. Baláž) - zajistí Janůrková
Výbor ČNS bere na vědomí.
5.

Sjezdy a jiné odborné akce
ČNA 2018 (Ehler, Rajtorová)
Statistika - Příloha č. 23
Výbor poděkoval organizátorovi a doc. Ehlerovi.
SČNS 2018
Termín konání: 28.11. - 1.12.2018
Místo konání: Martin
ČSNS 2019 (Štětkářová, Rajtorová - Guarant)
Termín konání 27.11. - 30.11. 2019
Místo konání: Praha – KCP. Představena nová grafika sjezdu. Webové stránky spuštěny:
https://www.csns2019.cz
World Muscle Society (WMS) 2021 v Praze.
Společná akce ČNS (Neuromuskulárním sekce - MUDr. Voháňka) a Společnosti dětské
neurologie. (MUDr. Haberlová).
2.- 6. října 2018 Argentina - prezentace Venue - KCP Praha, rozpočet.( Mazanec, Voháňka,
Haberlová). Výbor ČNS bere na vědomí.
Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
Brno, 24.-25. 10. 2019

6.

Vzdělávání
SOR
V současné době se připravují termíny atestací a základních kurzů.
31.10. 2018 - schůze KOR – doc. Vališ předseda.
ČLS JEP by měla vyzvat MZ, aby urychleně finalizovalo a schválilo vzdělávací program pro
obor Neurologie.
Výbor ČNS je se současnou situací znepokojen. Dotázat se na situaci v ostatních oborech.
Wikipedia - monitorování a úprava informací u neurologických onemocnění (Marusič, Ridzoň)
Wikepedia stránky struktura: Příloha č. 21
Neurologické stránky wikipedia ke komentáři - Příloha č. 21a
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Jedná se o dlouhodobý proces.
Řešení – oslovit předsedy sekcí a požádat je o spolupráci a koordinaci. Možnost zapojit mladé
lékaře.
Vkládání hesel/komentářů je na úrovni článku ke zveřejnění.
Bude projednáno na schůzi v Martině.
Zvolit formu financování/odměn za vkládání hesel. Doc. Ridzoň vypracuje návrh ke schválení
výboru.
7.

Ekonomika
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)
Zpráva pokladníka - Příloha č. 18
Hospodaření ČNS, z.s. - pozitivní výsledek. Nejsou tam udaje za CNS CLS JEP, protože
prof. Herzig od pí. Menclove nedostal aktualizovane podklady za rok 2018.
Výbor ČNS bere na vědomí.
Sponzoring (Guarant)
Aktuální stav sponzoringu ČNA 2018 - Příloha č. 20
Sponzorská nabídka 2019 - Příloha č. 21
Výbor navrhuje navýšit ceny oproti loňskému roku.
Vyúčtování asociačního managementu 4 - 6/2018
Vyúčtování - Příloha č. 13
Očekávané příjmy - Příloha č. 13a
Faktura - Příloha č. 13b - zápočet- Příloha č. 13c uhrazeno dne 31.7.2018
Výbor ČNS bere na vědomí.

8.

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler)
Zpráva prof. Herziga:
- o zvýšení IF na 0,508 jsem informoval všechny v editorialu
- redakční práce bez (výraznějších) komplikací
- teď půjde do tisku číslo 5/2018
- do čísla 6/2018 již máme jeden článek přijat
- v současné době máme v OJS v posuzovaní dalších 38 článků
- schůze redakční rady bude během sjezdu v Martinu
- od začátku příštího roku (snad) zprovozníme novou verzi OJS, která se jeví uživatelsky více
příjemnou (až provoz ale ukáže, zda bude i spolehlivá)
Výbor ČNS bere na vědomí.

9.

Mezinárodní vztahy a spolupráce
WFN – Bednařík
Setkání delegátů Berlín 9.10.2018 - zástupce ČNS prof. Kubala Havrdová
Výbor ČNS bere na vědomí.
UEMS - Marusič
Marusič navrhuje dát finanční podporu na evropskou atestaci pro členy ČNS.
Projednat na příštím výboru.
EAN – Ehler
Diskuse v rámci panelů EAN o tvorbě guidelines - (oficiální návrhy jsou složité, obtížně
proveditelné)
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ČNS byla vyzvána k navržení kandidáta na čestného člena EAN.
Výbor ČNS zvolil jako kandidáta prof. Rektora.
Přehled zaslaných zpráv z EAN panelů 2018 - Příloha č. 18
Jednotlivé zprávy - Příloha č. 19
Opakovanou výzvu k dodání chybějící zpráv a přípravu zpráv ke zveřejnění na webových
stránkách – zajistí Janůrková.
Zápis z jednání výboru 6.4.2018 - Výbor ČNS podpoří individuální členy panelů, kterým po
zaslání zprávy z panelu nabídne možnost požádat o uhrazení registračních poplatků na příští
kongres EAN, pokud nebudou mít jiný zdroj financování - asi odložit definitivní rozhodnutí na
další schůzi. Řada nominantů ČNS do panelů se stala individuálními členy EAN, kteří mají právo
účasti v panelech nad rámec této nominace. Nutno rozhodnout o budoucí strategii nominací do
panelů.
Bude projednáno na příštím jednání výboru.
EAN 2023 - informace Bednařík: nominace prezentována na EAN v Lisabonu, další odezva
zatím není.
Výbor ČNS bere na vědomí.
10.

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství
Nové žádosti: Příloha č. 12
Noví členové společnosti: MUDr. Barbora Deutschová, MUDr. Petra Gregorová, MUDr.
Richard Novobilský, MUDr. Zdeněk Ustohal, MUDr. Markéta Sykáčková, MUDr. Petra
Kasalová, MUDr. Anna Fialová, MUDr. Iveta Bělovičová, MUDr. Lucie Nováková
Požádat o zaslání motivačního dopisu: ing. Ph.D. Jan Adam, Mgr. Vladimíra Vondráčková,
Mgr. Lenka Nespěšná.
Zrušená členství a žádosti o snížení členského poplatku: Příloha č. 12a
Snížení členských příspěvků ČNS nepodporuje. Janůrková odešle odpověď pro zamítnutí
snížení členského příspěvku.
Čestné členství ČNS ČLS JEP
Navržení kandidáti: prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. a prim. MUDr. Olga Zapletalová.
Výbor ČNS s návrhem souhlasí.
Janůrková připraví diplomy na předání - prim. Zapletalová – SČNZ 2018 v Martině, prof.
Faber - ČSNS 2019 v Praze
Členové výboru mohou navrhnout kandidáta na čestného člena ze Slovenska – nejpozději do
20.10. 2018

11.

Informace o ČNS, z. s.

12.

Newsletter
1. vydání
2. vydání
3. vydání
4. vydání

13.

Navrhovaný harmonogram 2018
leden - odesláno
červen - odesláno
září - změnit na říjnové číslo-výzva k zaslání podkladů - Janůrková
listopad

Různé
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100. výročí založení Společnosti Purkyňovy pro studium duše a nervstva (Bednařík)
Návrh předsedy psychiatrické společnosti doc. Andrese na sestavení společného programu
oslav. (dopolední blok á 30-45 minut pro každou společnost; společenský a kulturní program
spojený s něčím, čemu bychom mohli říkat Zahradní slavnost – v areálu Kateřinské zahrady hudební produkce, divadlo, grilování etc.). Termín 15.květen 2019.
Bude projednáno per rollam..
Propagační předměty ČNS

Výsledky hlasování per rollam k 10.8.2018 - Příloha č. 17
průběh hlasování
https://docs.google.com/forms/d/1rLL9dWhk3n9NhGd42rsJtHX4kEnkvAfUwmfFATzvdVk/edit
?usp=sharing
Výbor ČNS bere na vědomí. Nákup propagačních předmětů, dle výsledků hlasování dle
zvoleného rozpočtu zajistí Janůrková.
GDPR
Směrnice ČLS JEP k 28.8.2018 http://www.cls.cz/dulezite/smernice-cls-jep-o-ochraneosobnich-dat-1241
Výklad dokumentu - Příloha č. 8
Seminář ČLS JEP k GDPR - 17.10. v Lékařském domě. Účastnit se bude Janůrková.
Pořizování audiovizuálních záznamů ČNS ČLS JEP.
Doporučený text na web a newsletter - Příloha č 16
Výbor ČNS souhlasí. Zveřejnění textu zajistí Janůrková.
Cookies na webových stránkách http://www.czech-neuro.cz/cookies/
Výbor ČNS bere na vědomí.
14.

Příští schůze:
28.11. - přesný čas a místo dle domluvy s organizátorem SČNZ 2018 v Martině
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