Zápis z členské schůze České neurologické společnosti ČLS JEP
30. 3. 2022 od 19:00
Hotel Clarion, Olomouc
(během 34. českého a slovenského neurologického sjezdu)
Program členské schůze
1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva předsedy
Zpráva místopředsedy pro zdravotní péči
Zpráva pokladníka
Zpráva předsedy Revizní komise
Diskuse

Zahájení schůze v 19:00
Zpráva předsedy společnosti (prof. Marusič)
Složení Výboru České neurologické společnosti ČLS JEP (ČNS) volebního období 2021-2024:
Předseda: prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
1. místopředseda: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
místopředseda pro vzdělávání: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
místopředseda pro vědu a výzkum: prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
místopředseda pro zdravotní péči: prim. MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
pokladník: prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D.
členové výboru:
doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.
prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
prim. MUDr. Jan Bartoník
doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc.
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
MUDr. Jan Kubík
prim. MUDr. Jiří Neumann
prim. MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
ČNS se angažuje v širokém spektru otázek:
•
•
•
•

Pregraduální a postgraduální vzdělávání.
Zdravotnická legislativa, léková politika, regulace poskytování zdravotní péče a jejího
financování.
Podpora činnosti a komunikace s organizačními složkami – sekcemi.
Komunikace s členy, pořádání kongresů, podpora a kontrola ČSNN.

•

Komunikace a participace na činnosti mezinárodních institucí, zejména: EAN (delegát prof.
Brázdil), WFN (delegát prof. Bednařík), UEMS (delegát doc. Bar).

ČNS každoročně podporuje mladé lékaře formou cestovních grantů a vyhlašuje soutěž o Cenu ČNS za
nejlepší publikace.
Další aktivity společnosti:
ČNS vydává 4x ročně Newsletter, 6x ročně Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie a
spravuje webové stránky www.czech-neuro.cz. Má vlastní mobilní aplikaci a vzdělávací portál
www.CzechNeurOnline.cz.
ČNS využívá asociačního managementu společnosti Asociační s.r.o.

Zpráva místopředsedy pro zdravotní péči (prim. Škoda)
ČNS vede jednání s VZP a SZP o úhradě péče ve spec. centrech – RS, bolesti hlavy – rozpočty na léky,
konsenzus ohledně indikačních podmínek centrových léků, smluvní sítě center – společně se zástupci
Neuroimunologické sekce a Sekce bolestí hlavy. Dále s Oddělením revize a kontroly VZP – možnosti
schvalování výjimek na úhradu léků (§16).
ČNS jedná s orgány státní správy:
•
•
•

Účast v komisích Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR) pro vysoce specializovanou péči –
centrová péče o CMP, RS, výhledově kognitivní poruchy.
Práce na Věstnících MZČR, týkajících se přednemocniční a nemocniční péče o CMP, centrové
péče o RS.
Jednání na MZČR k aktuálním tématům – např. úhradové vyhlášky.

ČNS průběžně sleduje probíhající správní řízení a Hodnotící zprávy SÚKL k lékům, týkající se
neurologické odbornosti. Podílí se na zpracování a odesílání odborných připomínek k Hodnotícím
zprávám SÚKL, včetně posudků vyžádaných pracovníky SÚKL. Za rok 2021 bylo řešeno 38 Hodnotících
zpráv a 6 posudků.
ČNS se účastní schůzí a spolupracuje s Komisí pro lékovou politiku ČLS JEP.
Výbor ČNS nabízí pro členy společnosti konzultační činnost, zejména v otázkách:
•
•
•
•

Návrhů vyhlášek a podzákonných norem, týkajících se výkonů zdravotní péče, léků, PZT a
dalších.
Úhrad zdravotní péče – hospitalizační, ambulantní i centrové.
Úhrad léků, indikačních omezení, správních řízení SÚKL apod.
Revizí zdravotních pojišťoven, komunikace zdravotnických zařízení s plátci ZP.

Zpráva pokladníka (prof. Herzig – v zastoupení prof. Marusič)
Informace o ekonomické situaci ČNS. Společnost hospodaří s kladným ekonomickým výsledkem.

Informace Revizní komise (prof. Šonka – v zastoupení doc. Tomek)
Složení Revizní komise volebního období 2021-2024:
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. - předseda
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
Schůze výboru se konají pravidelně a vždy je přítomna usnášeníschopná většina výboru. Zprávy o schůzi
schválené členy Výboru a Revizní komisí jsou volně dostupné na www.czech-neuro.cz. Revizní komise
průběžně kontroluje hlasování, které probíhá veřejně. K vybraným bodům jsou zváni předsedové sekcí,
zástupci akreditační komise či zástupci sdružení ambulantních neurologů.
Revizní komise neshledala žádné pochybení či nesrovnalosti v činnosti Výboru. Činnost je v souladu
se stanovami společnosti.
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Ukončení schůze 19:30
prof. Marusič poděkoval členům výboru za jejich celoroční práci.

