Zápis z jednání
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP
25.1. 2019, 10:30, Praha
Omluveni: Brázdil, Bar, Dienelt, Šonka, Kaňovský, Ostrý

Úvodem
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výbor 28.11.2018
✓ Doporučené postupy zveřejněné na webových stránkách ČNS přejmenovány na
konsensuální stanoviska ČNS.
✓ Klinické doporučené postupy (KDP) - Výzva členům výboru, sekcí a ČLPE odeslána
✓ EAN pages - článek o ČR a ČNS - odesláno
✓ Monoklonální protilátky - výzva sekci pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy k nominaci
zástupců pracovní skupiny - odeslána
1.

Sekce – Brázdil
Volby do výboru sekce - únor 2019
Cerebrovaskulární (15.- 25.2) a neurointenzivní sekce (4.-13.2.) - elektronické volby přes
volební systém www.e-ballot.cz společnosti Guararant.
Výbor souhlasí s úhradou finančních prostředků za provedení e-voleb.

2.

Připomínkování materiálů MZ ČR / Stanoviska ČNS ČLS JEP
Připomínkové řízení k věcnému záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví,
bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb a o Národním
zdravotnickém informačním systému (zákon o elektronizaci zdravotnictví) - Stanovisko ČNS
odesláno 10.12.2018 - Příloha č. 1
Žádost ČLS o spolupráci v reakci na výzvu Ministerstva zdravotnictví ČR a nastínění
problematických míst v systému zdravotnické administrativy, především v zájmu
snížení její zátěže - Stanovisko ČNS odesláno 19.12.2018 - Příloha č. 2
Připomínkové řízení MZ ČR - návrh Metodického návodu k řešení problematiky STI v ČR
- Výstup AK, Metodika STI, Seznam venerologických center. Bez připomínek.
Připomínkové řízení - návrh novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech - úplné znění
zákona, důvodová zpráva, zajištění dostupnosti léčiv RIA - (termín pro vyjádření pouze 2 dny)
- Bez připomínek
Klasifikace hospitalizačních procedur
Aplikace prezentující obsah KHP https://drg.uzis.cz/khp/web/ - Bez připomínek
Výbor ČNS nevydal stanovisko. Zaměření spíše na neurochirurgii. Jde o významný dokument,
ale nebylo jasné, zda jde o definitivní návrh. Prof. Bednařík se dotáže, zda je možné v druhém
kole ještě připomínkovat.
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do
Národního zdravotnického informačního systému. Odůvodnění - Bez připomínek.

3.

Zdravotnictví
5. schůze podvýboru pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do
praxe, propojení vědy a praxe, Parlament ČR, datum konání 11.12. 2018, účast Tomek,
Škoda. Smysl podpořit změny v úhradách u cévní mozkové příhody. Návrh měl podporu, ale
konkrétní výsledek zatím není. Zápis z jednání zašle prim. Tomek.
Magistrát hlavního města Prahy - odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální
péče - výběrové řízení 19.12.2018 od 14h - účast prof. Šonky.
Výbor ČNS bere na vědomí.
Krajský úřadu Jihomoravského kraje - pozvánka k výběrovému řízení - budoucí
poskytovatel zdravotních služeb - datum konání 23.01.2019 od 14,30 hodin. Zvolený zástupce
ČNS: MUDr. Jaroslav Brichta, FNUSA.
Výbor ČNS bere na vědomí.
Parlament ČR/ Výbor pro zdravotnictví - Pozvánka na 6. schůzi podvýboru pro
implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a
praxe - datum konání 19. února 2019 ve 13.00 hod - účast prof. Bednařík, požádán o zprávu
na téma Pokrok v neurovědách
Prof. Bednařík zašle zprávu z jednání.
Výběrové řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, datum konání 14.2.2019 v budově
KÚSK, Zborovská 11, Praha 5 – místnost 1088 / I. patro. - zástupce doc. Rusina
Výbor ČNS bere na vědomí.
Monoklonální protilátky v léčbě migrény (Brázdil, Doležil)
Nominovaní zástupci sekce - výběr zašle předseda sekce
Nominovaní zástupci výboru čns: Škoda, Brázdil, Tomek
Vyzvat předsedu sekce bolesti hlavy, dr. Doležila, aby zaslal nominace zástupců sekce do
pracovní skupiny - zajistí Janůrková
Výbor žádá sekci bolesti hlavy, aby periodicky zasílali přehled přijatých, schválených i
neschválených žádostí. Sporné případy se budou projednávat v rámci pracovní skupiny.
V případě neshody bude rozhodovat výbor ČNS. Nové žádosti se musí posílat v kopii i na
výbor ČNS.
Zpráva z jednání Pracovní skupiny SZV MZd - 6.12.2018 (Ostrý)
29151 Extraoperační přímá elektrická kortikální stimulace - dosaženo úplného konsenzu a
současně bylo odsouhlaseno znění podaného návrhu.
29181 Intraoperační neurofyziologická monitorace evokovanými potenciály a 29241
Intraoperační elektromyografie a neurografie - dosaženo úplného konsenzu ve všech
připomínkách vyplývajících z posledního jednání PS SZV a jednání následných.Konsenzus je
podmíněn dodatečným zapracováním změn do návrhů.
Byly upraveny a doplněny formální nedostatky. Dle sdělení Dr. Brabcové z VZP je znění
návrhu v pořádku. Cituji: “Připomínky jsou zapracované dle dohody, jen je nutné, aby byly
ukotveny v RL v systému MZ.”
Výbor ČNS bere na vědomí. Zatím není kalkulace. Prof. Marušič se dotáže, jaké jsou další
kroky. Výbor souhlasí s návrhem prof. Marusiče – zrušit frekvenční omezení výkonu, platí
pouze pro hospitalizované pacienty.
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Indikace genetického vyšetření
Připomínky prof. Šonka - Narkolepsie - Příloha č. 3
Konečné stanovisko ČNS bude zpracováno po zaslání vyjádření Expy sekce - zaurgována
(doc. Baláž).
Projekt MZ ČR pod záštitou AZV a financovaném EU tvorby sady Klinických
doporučených postupů (KDP) (Bednařík)
Bude pokračováno v tématice ischemického iktu. Dokončena sekundární prevence
kardioembolického iktu - v současností hodnoceno oponenty, v r. 2019 bude vypracována
sekundární prevence aterotrombotické iCMP. Z další témat projevila zájem:
Česká liga proti epilepsii – předběžné téma: Status epilepticus + garant Marusič, Brázdil.
Neuromuskulární sekce: Léčba autoimunitních nervosvalových onemocnění
Zadávání do registru SITS a RES-Q (Bednařík, Tomek)
Informace o aktivitách komise MZd pro cerebrovaskulární péči podal prim. Tomek a prim
Škoda.
Výbor souhlasí s možností financovat zadávání dat do registru v centrech z prostředků ČNS.
Bude projednáno na výboru sekce.
4.

Webové stránky
Doména www.kongnice.cz přesměrována na https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekcekognitivni-neurologie/ . Starý web sekce je nyní k vidění po zadání www.kognice.cz/archiv
Výbor ČNS bere na vědomí.

5.

Sjezdy a jiné odborné akce
ČNA 2018
Vyúčtování akce - Příloha č. 4
Výbor ČNS souhlasí s konečným vyúčtováním ČNA.
SČNS 2018
240 přednášek, 37 e-posterů, 6 workshopů. účast 793 odborných pracovníků, z toho 243
aktivních účastníků a 137 zástupců jednotlivých společností.
Kladné hodnocení sjezdu. Problém s ubytováním, malá kapacita sálů.
ČSNS 2019 (Štětkářová, Rajtorová - Guarant)
27.11. - 30.11. 2019, Praha – KCP, https://www.csns2019.cz
Výbor odsouhlasil uspořádání výukových kurzů v prostorách hotelu Holiday v celkovém počtu 12
kurzů. Čas konání: středa - 6 kurzů, čtvrtek - 2 kurzy, pátek - 2 kurzy, sobota - 2 kurzy.
Vždy s ohledem na hlavní odborný program kongresu. Počítat i s časem na pohodlný přesun
z KCP do hotelu. Do sobotních výukových kurzů zařadit zajímavější program.
ČSNS 2020 (Kaňovský, Rajtorová)
Termín 20.- 23.11.2020, Olomouc.
Smlouva s Guarantem v přípravě. Výběr místa konání - NH Hotels Olomouc, Clarion prohlídka místa březen 2019.
Výbor ČNS bere na vědomí.
Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
Brno, 24.- 25. 10. 2019
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International Conference on Frontotemporal Dementias 2022 (ICFTD) - (Rusina)
Praha, KCP, PCO Guarant - doporučující dopis - Příloha č. 16
Výbor ČNS bere na vědomí.
6.

Vzdělávání
SOR
Zápis z jednání výboru 29.11.2018 - Příloha č. 5
Termíny atestací a kurzů v roce zveřejněn na webu a newsletteru.
Prof. Marusič informoval o činnosti SORu a plánu aktivit na rok 2019.
Neuropsychiatrické vzdělávání
Připomínek ČNS: Příloha č. 9b, zaslány MUDr. Uhrové. Komunikace - Příloha č. 6
Zatím není známa aktuální zpětná vazba. Dotázat se paní dr. Uhrové na aktuální situaci –
zajistí Janůrková
Wikipedia
Monitorování a úprava informací u neurologických onemocnění (Marusič, Ridzoň)
Návrh na financování odměna za vkládání hesel - Příloha č. 20
Přeložen návrh na fungování vkládání hesel a předpokládané rozdělní okruhů na jednotlivé
sekce a další odborné společnosti.
Odkaz na wikipedii ČNS bude vložen na webové stránky ČNS.
Finanční odměna pro autory za tvorbu hesel byla schválena ve výši 250,- za heslo o délce 500
slov, dále 0,50 Kč/slovo. Výbor souhlasí i s odměnou pro koordinátory.
EUNI projekt v oblasti neurologie (Bednařík) - Příloha č. 18
Výbor ČNS v budoucnu zváží, zda se do projektu zapojí. Odpověď pro organizátory EUNI
zajistí Janůrková.

7.

Ekonomika
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)
Sponzoring (Guarant)
Aktuální stav sponzoringu - Příloha č. 7
Výbor ČNS bere na vědomí.
Vyúčtování asociačního managementu 10 - 12/2018
Vyúčtování - Příloha č .8
Očekávané příjmy - Příloha č.8a
Faktura - Příloha č.8b Zápočet - Příloha č. 8c - uhrazeno
Výbor ČNS bere na vědomí.
Asociační management - report aktivit /návrh investic (Guarant - Janůrková) - Příloha č.19
Vyhodnocení dotazníku pro členy ČNS - Příloha č.13 + tabulka odpovědí Příloha č. 13a
Předložený návrh Guarantu na cenový rozpočet nákladů asociačního managementu na 2019
byl výborem schválen. Po roce bude spolupráce opět vyhodnocena.
Plánované činnosti 2019 - Příloha č. 9
On-line knihovna - Příloha č.10
Mobilní aplikace - Příloha č.11
Oba návrhy ( mobilní členské aplikace, on-line knihovna) byly výborem schváleny. Janůrková
započne přípravy. Mobilní aplikace by byla vhodná spojit s kongresovou aplikací.
Návrh na pořízení reprezentativnějšího stánku ČNS v rámci ČSNS 2019 byl výborem
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schválen. Janůrková předloží konkrétní návrh a rozpočet.
Členové výboru souhlasí s vytvořením účtu ČNS na sociálních sítí. Osloví se mladí
neurologové, kteří by se o vybraná media starali.
Cestovní grant EAN 2019
Výzva členům newsletter, web + mailing (únor) - podmínky na webu ZDE
Pro letošní rok byly zpřísněny podmínky pro žádosti o podporu od EAN grant. Většina žadatelů
nemusí splnit jejich podmínky.
Podmínky podání žádosti o grant ČNS pro rok 2019 byly výborem odsouhlaseny. Výše
podpory 20.000,-Kč pro 20 žadatelů.
Grant na podporu evropské atestace pod záštitou UEMS v r. 2019
Výbor schválil možnost požádat si o finanční podporu ve výši 300 Euro. Podmínky řádné
členství ČNS ČLS JEP, úspěšné absolvování Evropské atestace (European Board
Examination in Neurology), zaslání žádosti do 30.9. 2019 na sekretariat@czech-neuro.cz
Zveřejnit v newsletteru a na webových stránkách - zajistí Janůrková
Cestovní grant ČSNS 2019
Návrh pravidel pro rok 2019 - Příloha č. 17
Výbor souhlasí se stejnými podmínky jako v roce 2016 a 2017. Termíny pro přihlášení k aktivní
účasti a pro podání žádostí dořešit s paní Rajtorovou.
8.

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler)
Náklady roku 2018 - Ambit média - Příloha č.12
Rozdělení zisku 1:4.
Výbor ČNS souhlasí.

9.

Mezinárodní vztahy a spolupráce
WFN – Bednařík
Proběhly volby, na kterých ČNS nebyla zastoupena z důvodu dopravních komplikací
nominovaného zástupce prof. Kubala Havrdové..
UEMS - Marusič
Členský poplatek ve výši 360 Euro - uhrazen z účtu ČLS JEP. Janůrková prověří způsob
výpočtu.
EAN – Ehler
Členský poplatek výši 3048 Euro (3 Euro x 1016) aktuální stav je ale 1045. EAN byl na tento
rozdíl upozorněn. Rozdíl ve výši 87 byl doplacen prostřednictvím účtu ČNS ČLS JEP.
EAN pages
Propagace ČNS + ČR na webových stránkách EAN
https://www.eanpages.org/2019/01/01/country-of-the-month-czech-republic/
EAN 2020 Paříž
Klíčové přednášky na kongresu EAN 2020 v Paříži - národní delegáti vyzváni k nominacím
význačných neurologů na tyto přednášky, doc. Ehler vyzval členy výboru k případným
nominacím a návrhy odešle EAN.

10.

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství
Nové žádosti - Příloha č.15
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Výbor schválil nové žádosti o členství: MUDr. Dyľová, MUDr. Horská, MUDr.Pelc, MUDr.
Kešnerová, MUDr. Morávková, MUDr. Markovičová, MUDr. Trýznová, MUDr. Bartoňová,
MUDr. Valcharčiaková, MUDr. Škodová, MUDr.Justanová.
Žádosti o zrušení členství, aktualizace údajů v centrální evidenci - Příloha č. 15a
Výbor ČNS bere na vědomí.
Aktuální stav nedoplatků členských příspěvků - Příloha č. 18
Zvážit postup u členů, kteří nezaplatili příspěvky starší než 12 měsíců a vyšší než 700,-Kč.
Vyžádat od ČLS JEP aktuální stav nedoplatků. Výbor souhlasil s vyloučením všech členů, kteří
dluží více než 2 roky. V případě opakované žádosti o členství bude schváleno až po uhrazení
dlužné částky. Dluh uhradí Hladíková, Kopáček, Kovalová. Dr. Praksová členství ukončí. Prof.
Kuba zemřel.
Ostatní členové kteří nezaplatili dva roční členské příspěvky a méně budou osloveni osobním
e-mailem předsedy ČNS, který je na vzniklou situaci upozorní a vyzve k úhradě nedoplatku
(Janůrková, Bednařík).
Soutěž ČNS o nejlepší publikaci z roku 2018
Pravidla pro rok 2018, Zveřejnění výzvy k podání přihlášek na webových stránkách, ČSNN,
Newsletter + mailing na členy.
Výbor ČNS bere na vědomí.
11.
12.

Informace o ČNS, z. s.
Newsletter
1. vydání
2. vydání
3. vydání
4. vydání
5. vydání

13.

Navrhovaný harmonogram 2019
leden - termín vydání 28.1.2019
březen - termín pro zaslání podkladů 15.2.2019
červen
říjen
prosinec

Různé
100. výročí založení Společnosti Purkyňovy pro studium duše a nervstva (Bednařík)
Termín 15. 5. 2019 - návrh na společný program s psychiatrickou společností.
S účastí ČNS je počítáno v rámci dopoledního programu. Náklady na odpolední program
uhradí Psychiatrická společnost.
Volební sjezd delegátů ČLS JEP (22.1.2019)
delegát ČNS ČLS JEP: prof. Kubala-Havrdová, MUDr. Zárubová
kandidát do předsednictva ČLS JEP - prof. Šonka ( z důvodu zahraniční cesty nepřítomen).
prof. Šonka byl zvolen do předsednictva ČLS JEP

14.

Příští schůze v roce 2019:
Určit další termíny schůzky.
5.4. 2019 - Praha
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