Zápis ze schůze Specializační oborové rady Neurologie
29. 11. 2018 v Martině

Přítomni:

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., prof. MUDr. Petr
Marusič, Ph.D., doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Omluveni:
CSc.

MUDr. Jiří Polívka, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Ivan Rektor,

Neomluveni:

0

Program:
1. Proběhla volba předsedy a místopředsedy SOR pro rok 2019. Dle zvyklostí funkce předsedy
po roce rotuje a místopředsedou bývá dosavadní předseda. Doc. Vališ navrhl za předsedu
SOR Neurologie doc. Bara. Jako místopředseda byl navržen doc. Vališ. Proběhlo hlasování a
pro bylo všech 5 přítomných
2. Příští schůzi SOR svolá nový předseda SOR doc.Bar, který navrhne termín pro rok 2019 po
distančním hlasování všech členů .
3. Projednán zápis z jednání KOR MZ ČR SOR 12. 10. 2018 v HK, který byl všem zaslán – naše
oborová rada byla kladně hodnocena.
4. Termíny kurzů a atestací pro rok 2019 odeslány na MZ ČR.
Budou realizovány 4 základní kurzy a budou se konat 1) LF Brno 13.-24.5.2019, 2) v Praze
na 1. LF UK 10.- 21.6.2019, 3) v Praze na 2. LF UK 16.-27.9. 2019 a 4) v Olomouci 7.18.10.2019.
Atestační kurzy budou dva a proběhnou na LF Olomouc 18.3. - 12.4. 2019 s termínem
atestací 20. - 24.5.2019 a na LF UK v Plzni 30.9. - 25.10.2019 s termín atestací 2.6.12.2019. Další termín atestací bude v Praze na 1. LF UK 9. - 11.9.2019.
5. Diskutována definitivní nová verze vzdělávacího programu našeho základního kmene, kde je
několik otázek k dořešení v roce 2019:
- Kurz po kmeni dle nového VP – prof. Kaňovský preferuje ve stávajícím schématu, tj. na
dva týdny (tj. 4 výukové hodiny denně), ostatní zvažují i kurz v trvání 1 týdne (tj. 8
výukových hodin denně)
- Chyba ve vzdělávacím programu, kde vypadl z l. části bod b) a kurzy jsou uvedeny pod
písmenem c) – bude řešit akreditační komise
- Termín ústní zkoušky po základním kurzu není definitivně určen a zatím se nemusí hlásit
na MZ ČR, složení komise s preferencí členů atestační komise asi tříčlenná – vše by mělo
být upřesněno v průběhu 2019
- Otázky k písemnému testu na konci kmenového kurzu – návrh vytvořit chráněnou
databázi otázek s koordinátorem – k dořešení kde bude uložena a kdo bude
koordinovat?

-

Připravit otázky k ústní zkoušce, aby se zkoušelo v jednotném schématu (problémového
typu = kazuistiky s otevřeným koncem a variantami vývoje). Draft otázek a schématu
připraví doc. Vališ, doc. Bar a prof. Marusič.
6. Celkový přehled počtu absolventů kmene a atestační kurzů včetně složených za daný rok
dodá vždy předseda po ukončení posledních atestací – doc. Vališ za rok 2018
7. Diskutována revize atestačních otázek, konkrétně zda ponechat otázky Fyzioterapie
a léčebná rehabilitace, Akutní stavy v neurologii, nebo zda mají být obsahem ostatních
otázek. Převážil názor otázky ponechat.
Zapsal: doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Zápis je určen pro:





Specializační oborová rada Neurologie
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., předseda KOR, UK LF Hradec Králové
Předseda České neurologické společnosti prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Web České neurologické společnosti

