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Zápis z jednání   

výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 
1. 12. 2021, od 10:00 - 13:00, on-line 

 https://cuni-cz.zoom.us/j/93646997363 

Jednání se zúčastnili: Adamová, Bar, Bartoník, Brázdil, Herzig, Ehler, Jech, Kaňovský, Kubala - 
Havrdová, Kubík, Marusič, Neumann, Ostrý, Polívka,  Rusina, Růžička  Škoda, Šonka, Tomek  
Omluven: Adam 
Hosté: Bednařík, Mareš, Janůrková, Tlamsová, Divišová,  Rajtorová, Vavra, McBurney, Vocílka  

 

1. 
10:00 

 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výboru 15. 10. 2021 

✓  Zápis z jednání výboru zveřejněn na webových stránkách a předán na ČLS JEP 

✓  Novým členům poslán uvítací dopis + žádosti do sekcí předány předsedům sekcí ke  

     schválení  

✓  Care comm informován o dlužnících, kterým neposílat časopis 

✓  Finální výzva členům s nedoplatky - rozeslána  

✓  Pozvánka na členskou schůzi rozeslána a umístěna na web + newsletter 

✓  Zaslána upomínka sekcím ke kontrole doporučených stanovisek ČNS 

✓  Příprava grafické podoby sponzorské nabídky  

✓  Spol Solen vyzvána pro doplnění nabídky na ČNA 

✓  Hlasování per rollam pro výběr pořadatelské agentury na ČNA 2022 

✓  Spuštěny elektronické volby do NM a EXPY sekce  

✓  EAN panely - výzva členům pro obsazení juniorských pozic rozeslána, nominace zástupců    

     ČNS odeslána.  

✓  Domluven termín schůzky s firmou Novartis v rámci ČSNS 2021 

✓  Upraveny webové stránky - rubrika pro odborníky / doporučená stanoviska 

✓  Vybrány přednášky z ČSNS 2021 pro natáčení na CNO - Bar 

✓  Diplom pro čestného člena a čestnou medaili vyrobeny 

✓  Pozvánky na slavnostní zahájení ČSNS rozeslány 

✓  Diplomy za Ceny ČNS 2020 vyrobeny + výplata odměny zadána na ČLS JEP 

✓  Odpověď nadačnímu fondu pro oběti nehod odeslána  

✓  Newsletter 3/2021 rozeslán 

 
 

Schválení zápisu ze zasedání výboru 15. 10. 2021 

Zápis byl schválen hlasy všech přítomných. 
 

2. 
10:05 
 
 
 
 

Sekce (Brázdil) 
Na jednání výboru pozvána předsedkyně a předsedové sekcí ČNS ČLS JEP. 
 
Neuromuskulární a  Extrapyramidová sekce 
Elektronické volby do výboru NM sekce termín: 11.-29.11.2021 (poplatek 500,-)  účast 
63%; výsledky  
EXPY sekce 22.-30.11.2021 (poplatek  840,-) volební účast 63% 
Výsledky 
Výbor bere na vědomí. 
 

https://cuni-cz.zoom.us/j/93646997363
https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-neuromuskularni/volby-2021/
https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-extrapyramidovych-onemocneni/volby-2021/
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Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie 
Koncept rozvoje likvorologie  – informace až po sjezdu. 
Optimalizace péče v CVSP – informace na příštím jednání výboru.  
Jedličkovy dny 27.-28.5.2022 
 
 
Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy 
Z účtu ČLS JEP zaplacen poplatek 220 USD za členství v International Headache 
Society.  
XII. sympozium o léčbě bolesti , Brno  21.-23.4. 2022 
 
 
Sekce kognitivní neurologie 
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných demencí: 
proběhne v roce 2022-2023 v rámci implementace NAPAN, získána grantová 
podpora EHP program zdraví ZDE, zahájení v lednu 2022, od začátku mezioborový 
přístup (podpora České psychiatrické společnosti, České geriatrické a gerontologické 
společnosti a Společnosti praktických lékařů).  
Výbor blahopřeje. Sekce připraví zprávu do Newsletteru.  
   

3. 
10:15 
 

Zdravotnictví (Škoda) 

+ pracovní skupina Polívka, Kubala-Havrdová, Neuman, Ostrý, Jech, Ehler 
 
Připomínkování materiálů MZ ČR / Stanoviska ČNS ČLS JEP: 
 
VPŘ návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb. o předepisování 
léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/20214 
Sb.- Bez připomínek  
 
 
Kategorizace ZP předepisovaných na poukaz - poslední verze textu „Příloha č. 3 k 
zákonu č. 48/1997 Sb“ ke korektuře interpunkčních znamének -  Bez připomínek  
 
 
Stanovisko mezioborového panelu ČLS JEP ke strategii adaptace České 
republiky na epidemii onemocnění covid-19 , schváleno Předsednictvem ČLS JEP 
dne 9. 11. 2021. 
 
 
Stanoviska k hodnotícím zprávám SÚKL 
Žádost prim. Škody o jednotný postup při zpracování a zasílání stanovisek k 
Hodnotícím zprávám SÚKL - Janůrková rozeslala sekcím.  
Způsob procesování  
Pokud je ve skupině pro zpracování stanoviska více členů z odborné sekce, měl by být 
stanoven vždy jeden odpovědný zástupce, který stanovisko dokončí a zašle nazpět O. 
Škodovi. (nebo J. Polívkovi). Stanovisko je ideální zasílat ve formě textu v příloze mailu 
(Word), ale lze jej napsat i ve formě komentáře přímo do mailu. Musí být deklarováno, 
že se jedná o konsenzuální stanovisko dané sekce a že jeho text je definitivní (pokud si 
návrhy stanoviska posílají mailem jednotliví odborní garanti mezi sebou, někdy nelze 
zjistit, který text je konečný, resp. kdy je možné jej poslat na SUKL). Pokud s textem 
Hodnotící zprávy sekce souhlasí, posílá odpověď "Ponechat bez připomínek". Konečné 
zaslání stanoviska provádí vždy zástupci ČNS JEP (O. Škoda nebo J. Polívka) přes 
prof. Švihovce, s elektronickým podpisem ČLS JEP - jinak by nemohlo být stanovisko 
založeno do spisu správního řízení SUKL a nebyl by na něj brán zřetel.   
 
 
 

https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie/
https://drive.google.com/file/d/10OXJivempBpGX_Z7q3guY585b7U3unmt/view?usp=sharing
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Žádost MHMP o účast v komisi výběrového řízení MHMP  
9. 12. 2021 v 15:00 hodin, zástupce ČNS prof. Kubala - Havrdová 
Výbor bere na vědomí 
 
 
Výběrové řízení na pozici Přednosta Neurologické kliniky 
8.12.2021 v 10:30 hodin ve Fakultní nemocnici Plzeň, zástupce ČNS prof. Marusič 
Výbor bere na vědomí.  
 
 
Novela mezioborového stanoviska k monoklonálním protilátkám 
Stanovisko ze dne 25.11.2021- Finální verze zveřejněna na webových stránkách ČNS  
 
 
Povolování výdeje zdravotnických prostředků za hospitalizace - návrh indikací  
E-mail z ČLS JEP ze dne 22. 11. 2021 
Jedná se o možnost vydávání speciálních zdravotnických prostředků za hospitalizace – 
nikoli těch, které si pacient vyzvedne cestou z nemocnice ve výdejně PZT, jako jsou 
hole, obyčejné chodítko atd. Bylo by asi ideální, pokud někdo z nás podobné pomůcky 
předepisuje, aby je specifikoval, resp. poslal jejich výčet. 
prof. Růžička osloví rhb skupinu 

 

 

Úhradová vyhláška – centrová léčba v neurologii 

diskuse v rámci fóra  závěr: vyčkat, jaké budou skutečné objemy finančních prostředků 

a případně to řešit přímo s plátci.  

 
 
Projekt SECOND OPINION v rámci NEUROLOGIE 
Prezentace  
ČNS se do projektu zapojovat nebude. Doc. Bar připravil odpověď.   
 
 
Odpověď z VZP ohledně naše požadavku na jednání (LP Evrysdi)  
zaslány návrhy termínů na jednání na VZP - zúčastní se prim. Voháňka (za NM sekci) 
a dr. Haberlová (za SDN), event. další. 
 
 
Únavový syndrom a long-COVID (Kubala - Havrdová) 
Stanovisko ČNS bylo dodatečně schváleno výborem per rollam. Finální stanovisko 
zveřejněno na webových stránkách ČNS. 
 
 
Návrhy KDP k veřejné oponentuře  
KDP-AZV-21 Organizace urgentního příjmu, KDP-AZV-25 Časná diagnostika a léčba 
chronické virové hepatitidy C, KDP-AZV-27 Syndrom diabetické nohy - zveřejněno na 
webových stránkách ČNS   
 
 
KDP Ischemická CMP nebo TIA a jejich sekundární prevence u pacientů s 
otevřeným foramen ovale Základní informace o KDP  
Za ČNS ČLS JEP odesláno.  
 
 
 
 

https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2021/12/mezioborove_stanovisko_mab_2021_11_final-1.pdf
https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2021/11/stanovisko-ceske-neurologicke-spolecnosti-cls-jep-k-unavovemu-syndromu-a-k-long-covid-syndromu.pdf
https://www.czech-neuro.cz/aktualita/navrhy-klinickych-doporucenych-postupu-k-verejne-oponenture/
https://docs.google.com/document/d/100GI5aCBIyn-P5HhrdHDUPfwMxFZcAha/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
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Analýza dat z registru MyREG 
Podepsána smlouva o poskytnutí dat k provedení statistické analýzy a smlouva o 
zpracování dat.  
Smlouva o poskytnutí dat k provedení statistické analýzy 
Smlouva o zpracování dat 
Výbor bere na vědomí. 
 
 
Registr REaDY 
Udělena Plná moc pro nahlášení studie na lokální etické komise a zasmluvnění 
jednotlivých spolupracujících nemocnic. 
Výbor bere na vědomí. 
 
 
Kontraindikace k očkování proti covid-19 
Stanovisko čns z 8.11.2021 odeslané na MZ   
Jednání s MZ ČR 24.11.2021 - Havrdová, Vachová, Marusič 
Finální stanovisko ze dne 25.11. 2021 zveřejněno na webových stránkách ČNS  
Způsob zapisování do ISIN bude zpřístupněn během týdne.  
 
 
Indikace genetického vyšetření neurologem (Rusina, Bednařík)  
Monogenní testování x WGS/WES. V otázce panelů nebyla shoda. Rusina přeposlal 
historickou komunikaci: 
ČNS - dopis předsedům OS  
Indikace genetických vyšetření - žádost o revizi  
Vyjádření VZP k žádosti o revizi  
Genetika  
Projednáno s prof. Mackem a prim. Havlovicovou (Marusič) - Trvá názor, že indikaci 
panelů by měli potvrdit kliničtí genetici, případně by se měli podílet i na vyhodnocení 
(nutná interpretace případných variant nejasného významu nebo neočekávaných 
nálezů). V centrech (FN), kde se panely indikují by to neměl být problém - jsou tam 
kliničtí genetici, mimo centra by se panely indikovat neměly. 
Iniciovat nové jednání. Vyjednat minimální varianty v jednotlivých oblastech - vyzvat 
sekce, aby dodali seznam genů. Ustanovena pracovní skupina - Tomek, Bednařík, 
Jech, Rusina. Následně projednat s genetiky (+ ČLPE, event. SDN) 
 
 
Úhrada quetiapine - preskripční omezení (Rusina) 
Firma Viatris podá žádost o rozšíření indikace na SÚKL, ČNS žádost podpoří 
odborným argumenty. Kognitivní a expy sekce připraví zdůvodnění pro schválení 
výboru. Do konce měsíce by mělo být vyřešeno.  
Informovat psychiatry. SÚKL bude pravděpodobně požadovat stanovisko psychiatrické 
společnosti.   
 
 
CVSP pro vzácná onemocnění - budou postupně vytvořena ze všech ERN center - v 
neurologii se týká ERN RND, ERN MND, ERN EpiCARE 

 

4. 
11:00 
 

Webové stránky   

Historie výboru ČNS - Ehler, Růžička  
Probíhá příprava kroniky. Finální verzi předložit výboru před zveřejněním k revizi a 
doplnění. prof. Růžička dodá své články věnované historii ČNS. Janůrková připomene 
dodání materiálů od doc. Ehera, prof. Rektora, prof. Růžičky.   

https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2021/11/kontraindikace-ockovani-neurologicke-autoimunity-25_11_21-final-1.pdf
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5. 
11:05 

Sjezdy a jiné odborné akce  
 
ČSNS 2021 (Kaňovský, Rajtorová - Guarant)  
Olomouc, Clarion  

● Výbor odsouhlasil nový termín sjezdu na  28.3. – 31.3. 2022  po-čt (program út-čt) 
● Přesunutý sjezd bude prezenční s možností distanční účasti, pokud účastník 

nebude moci prezenčně (omezený rozsah) 
● Odborný program zůstává nezměn  
● Registrační poplatky zůstávají ve stejné výši, neponižovat RP pro distanční účast 
● Sdílený sponzoring pro sjezd a společnost - vyvolat individuální jednání se 

sponzory.  Od roku 2022 rozdělit sponzoring zvlášť pro ČNS a ČSNS 
● Společenské akce -  pronájmy a catering zrušeny bez storna  
● Clarion neúčtuje storno za zrušení akce, ale ceny v roce 2022 budou navýšeny 
● Vracení registračních poplatků - jednotlivci/ firmy, vypořádání ubytování  
● Nevratné náklady jdou do rozpočtu sjezdu (grafika, tisky…) 
● Kredity nelze ponechat, musí se o ně žádat znovu 
● Podpora CzT ponechána 

Janůrková připravila dopis pro Guarant s oznámení změny termínu. prof. Kaňovský 
dodá nové úvodní slovo.  
 
Report původnímu termínu konání:  
Aktuální report k registraci, kurzům a společenským akcím  
plánováno ve výstavě 26 stánků  
8 satelitních sympozií + 2 minisympozia (během 2 dnů) 
11 výukových kurzů 
2 společenské akce ( představení v Moravském divadle Olomouc + Společné setkání 
odborníků v Pevnosti poznání)   
 
Sponzoring ČSNS a ČNS (Guarant)  - report  
Předložen stav sponzoringu k 23.11.2021. Guarant dodá aktuální report dle nových 
vyjednaných podmínek se sponzory. Janůrková/Tlamsová připraví za ČNS dopis pro 
partnerské firmy.    

Setkání s partnery 
on-line přes Zoom - 3.12. od 10:00 do 10:30.  McBurney pošle pozvánku firmám.  
Účast za výbor: Marusič, Kubala-Havrdová, Bar, Ehler, Polívka, Škoda, Tomek, 
Brázdil, Kaňovský, Adamová, Neumann. Janůrková pošle link celému výboru.  

 
ČNA 2022 

Termín 22.- 23.9. 2022, Jihlava  
Předseda organizačního výboru prim. Škoda. 
Hlasování per rollam 4.- 8.11. 2021. Výsledky: Pro SOLEN hlasovalo celkem 15 členů 
výboru. Nikdo se nezdržel hlasování. Společnosti SOLEN předány rezervace hotelů v 
Jihlavě. Zaregistrována doména www.neuakademie.cz   
S ohledem na posunutí termínu ČSNS, výbor diskutoval ponechání termínu konání 
ČNA v září 2022. Závěr: Tlamsová osloví SOLEN s dotazem, zda jsou schopni 
akademii uspořádat i přes riziko snížených příjmů ze strany vystavovatelů. Sekce 
vyzvány k předložení návrhů témat pro akademii. Prof. Šonka navrhl téma “poruchy 
spánku”. Finální rozhodnutí výbor projedná na příští schůzi..  
 

SČNZ 2022 
Bratislava, prof. P. Valkovič  
16. - 18.11.2022  
 

https://drive.google.com/file/d/1lQ60FMX2dh-wE9wh8_IYEHRxSbFRiJby/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lQ60FMX2dh-wE9wh8_IYEHRxSbFRiJby/view?usp=sharing
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.neuakademie.cz%2F&data=04%7C01%7Cskodao%40nemji.cz%7Ce48770dffdb24660703d08d9adb5554c%7Cc38e8f6c05774e9389d65aebb07d4538%7C0%7C0%7C637731816618599086%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vwDOkO11L6n8Cl2uDG7uHcM1khWkg%2BDA3gaK5ytLTIw%3D&reserved=0
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6. 
11:45 
 

Ekonomika (Herzig) 
 
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)  
Předložena zpráva pokladníka.   
Dokončení výběru členských příspěvků. Zatím není vyúčtováno 5. číslo časopisu. 
Vyúčtování čísla 6/2021 předpokládáme na začátku roku 2022.  
 
 
Aktuální stav nedoplatků členských   
Dlužníkům nad 1400 Kč  (= nezaplacené příspěvky za více než 2 roky) ukončeno 
členství ve společnosti. Nedoplatky k 30. 11. 2021 - 22900 Kč  
(k  14. 10. 2021: 56250 Kč; k  31. 8. 2021: 71820 Kč; k 31. 7. 2021: 98030 Kč; k 31. 5. 
2021: 266270 Kč; k 6. 4. 2021: 687910 Kč)  
 
 

Vyúčtování asociačního managementu a vedení sekretariátu ČNS  
Předloženo vyúčtování Asociační s.r.o. za 10/2021 
Revizní komisi byla zadána kontrola vyúčtování.  

 
Sponzoring 2022 
Grafické zpracování nové sponzorské nabídky  
Výbor bere na vědomí. 
 

7. 
12:00 

Vzdělávání (Bar) + pracovní skupina Rusina, Růžička, Adamová, Kubík  

SOR (Bar)   
 
Schůze proběhla dne 1.12. Předsedou SOR pro rok 2022 bude prof. Marusič, 
místopředsedou prof. Rektor. Zápis ze schůze zde 
 
CzechNeurOnline (Bar, Sabela) 
https://www.czechneuronline.cz / 
- Natáčení ČSNS - v plánu natočit veškeré přednášky. Každý autor bude v přípravě pro 
řečníky vyzván k podepsání souhlasu se zveřejněním přednášky na CNO. Řečníci 
musí být dopředu o natáčení informování. Náklady na natáčení hradit z rozpočtu 
sjezdu. Dodatečná postprodukce záznamů pak z rozpočtu ČNS z.s. 
- Přidány nové přednášky z Cerebrovaskulárního semináře a z 18. Sympozia praktické 
neurologie.  
- V přípravě zveřejnění záznamů z Neurointenzivistického kurzu. Odměna pro ing. 
Kojana za technické zajištění natáčení 15.000,-Kč bude proplacena prostřednictvím 
příkazní smlouvy z účtu ČNS z.s. 
- Nově vloženo vyskakovací okno s dotazem, zda je návštěvník webu odborník ve 
zdravotnictví.  
Výbor bere na vědomí. 
 
Doporučené postupy (Adamová, Rusina) 
Webové stránky upraveny. Neplatná doporučení a stanoviska přesunuta do archivu.  
https://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/  Předložen přehled všech doporučených 
postupů a stanovisek  
Ustanovena pracovní skupina Adamová, Tomek, Bednařík, Kubík. Zorganizovat  on-
line meeting, domluvit úpravu rozvržení stránek, rozdělení doporučených postupů dle 
témat, sjednotit zveřejnění postupů na stránkách sekcí a stránkách ČNS. Dokumenty v 
archivu musí být označeny jako neplatné. 
 

https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2021/12/zapis-sor-1_12_2021.pdf
https://www.czechneuronline.cz/
https://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/
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8. 
12:20 
 
 

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler) 
 
Číslo 5 vydáno. V roce 2021 došlo k navýšení množství odmítnutých článků (t.č. 43 %). 
Care Comm zatím nepožaduje navýšení nákladů  - budeme řešit v případě požadavku 
ze strany Care Comm a dodání ekonomických podkladů.  

 

9. 
12:30 

Mezinárodní vztahy a spolupráce   
 

WFN ( Bednařík) 
 
Continuum (Rusina, Marusič) - možnost rozšíření dostupnosti pro členy ČNS. 
Potvrdili, že dají přístupy pro členy ČNS.  
Rusina pošle přihlašovací kódy a navrhne způsob, jak tuto informaci předat členům 
ČNS. 
 
   
EAN (Brázdil)  
 
Invitation to join a Global Covid Neurology Survey for the Czech Society of 
Neurology -  ZDE - Bar připraví zprávu do Newsletteru. 
 
Joint Communique Update - podepsaný dokument  
TC EAN 2021 National Neurological Societies Forum 15.12.2021 (program) - za 
ČNS se zúčastní Brázdil 
 

EAN Scientific Panels   
Nominace zástupců ČNS ČLS JEP odeslána 
Přehled zástupců zveřejněn na webových stránkách  https://www.czech-
neuro.cz/content/uploads/2021/11/ean-scientific-panels-web.pdf 
Výbor bere na vědomí. 
 

 
UEMS (Bar)  
proběhla schůze - pouze 1 ČR absolvent z celkem 628 absolventů evropských 
atestací.  Seznam ZDE  
Bar projedná otázku motivace k absolvování evropské zkoušky na SOR.. 
 

10. 
12:40 

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Nově přijatí členové:   
MUDr. Michal Klíma 
MUDr. Lucie Šmahovská 
MUDr. Vít Všianský 
MUDr. Viktória Ogurčáková 
MUDr. Petra Fremundová 
MUDr. Zuzana Nedelská  
MUDr. Simona Karamazovová 
MUDr. Andrea Popovičová 
MUDr. Daniel Hrych 
MUDr. Hana Kašparová 
MUDr. Anetta Draha 
MUDr. Kryštof Prášil 
 

Uvítací dopis rozešle Janůrková. Přihlášky do sekcí předat předsedům sekcí ke 
schválení.  
 

https://mailchi.mp/00d157f1658e/world-brain-day-2021-video-invitation-4176957?e=6b02989ba7
https://drive.google.com/file/d/1RBJKCPTgrfdnifpqCmF9VAXfrE7uxEZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kgh1DvzcYSsEoBTB32YylpsPg5PvEa57/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TJ54OtBm0TsawZY2TwfbVy6oy9iP9OZf/view?usp=sharing
https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2021/11/ean-scientific-panels-web.pdf
https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2021/11/ean-scientific-panels-web.pdf
https://www.uems-neuroboard.org/web/index.php/european-board-examination/fellows-diplomas


8 

11. 
12:45 

Informace o ČNS, z. s. 
 
Beze změny. 
 

12. 

12:45 
Newsletter 

Navrhovaný harmonogram 2021 

1. vydání duben - rozesláno  

2. vydání srpen - rozesláno 

3. vydání listopad - rozesláno 

4. vydání prosinec - termín pro poklady 5.12. 
 

13. 
12:50 

Různé 
 
Česká neurorehabilitační společnost z.s. 

žádost o spolupráci  
vyjádření SRFM ČLS JEP  
Odpověď připraví prim. Škoda 
 
Ročenka (Janůrková) 

Přehled hlavních událostí. Pravidelný sběr aktualit v daném roce. Návrh připraví 
Janůrková 
 
 

Pozvánka na seminář věnovaný nové revizi Mezinárodní klasifikace nemocí, 
MKN-11 a změnám, které její použití v budoucnu přinese  

9.12.2021, Lékařský dům   
Zúčastní se prof. Šonka. 
Nominace doc. Rusiny byla přes ČLS JEP odeslána na ÚZIS, ale nebyl zařazen do 
implementační skupiny pro oblast neurologie. Doc. Anders požádán o nápravu.   

 

14. 

12:55 
Příští schůze výboru  
 
Termíny 2022  
 
leden (Zoom) 14.1. od 10 do 13 
březen (ČSNS Olomouc) - úterý 29.3. od 10 do 13 
červen (Zoom) - 10.6. od 10 do 13 
září (ČNA Jihlava)  
říjen (Zoom) 
prosinec (Zoom) 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1x7TQ2ryG-2-cnLvLsikHDscr64LrQsh1/view?usp=sharing

