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Zápis z jednání   

výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 
29. 3. 2022, od 10:00 - 13:00 

Clarion Hotel, Olomouc 

Jednání se zúčastní: Bar, Bartoník, Bednařík, Ehler, Kaňovský, Marusič, Neumann, Ostrý, Polívka, 
Rusina, Růžička, Škoda, Tomek  
Omluveni: Adam, Adamová, Herzig, Brázdil, Jech, Kubík, Šonka, Kubala Havrdová 
Hosté: Janůrková, Divišová, Rajtorová, 

1. 
10:00 

Schválení zápisu ze zasedání výboru 14. 1. 2022  
Zápis byl schválen hlasy všech přítomných. 

 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výboru 14. 1. 2022 
 

✓ Novým členům poslán uvítací dopis + přihlášky do sekcí předány sekcím ke schválení  

✓ Výplata odměny pro Dr. Sabelu  

✓ Zprovozněn zaheslovaný přístup do členské sekce – Continuum 

✓ Podán návrh na nominaci prof. Kadaňky na čestné členství ČLS JEP 

 

2. 
10:05 

 
 
 
 

Sekce (Brázdil) 
Na jednání výboru pozvány předsedkyně a předsedové sekcí ČNS ČLS JEP. 
 
Akce sekcí v roce 2022  
 
Extrapyramidová sekce – Výukový seminář EXPY 2022, Hustopeče, 5. - 6. 5. 2022 
Sekce kognitivní neurologie – Výukový seminář Kognitivní poruchy a demence XVIII, 
Brno, 14. - 15. 10. 2022 
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie - 20. jedličkovy neuroimunologické a 
likvorologické dny, Praha, 27. – 28. 5. 2022 
Neurointenzivistická sekce – přednášky v rámci ČSNS, Colors of sepsis, Cerebro 
kongresu 
Neuromuskulární sekce – Neuromuskulární kongres, Brno, 12. - 13. 5. 2022 
Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy – XII. sympozium o léčbě bolesti s 
mezinárodní účastí, Brno, 21. - 23. 4. 2022 
Cerebrovaskulární sekce - 50. český a slovenský cerebrovaskulární kongres, Mikulov, 22. 
- 24. 6. 2022 
Neurofarmakologická sekce - 53. neurofarmakologické sympozium, Lísek u Bystřice nad 
Pernštejnem, 13. - 15. 10. 2022 
Sekce průmyslové neurologie - 41. Lukášův den průmyslové neurologie a 
neurotoxikologie, 19.10.2022 

3. 
10:10 
 

Zdravotnictví (Škoda) 

+ pracovní skupina Polívka, Kubala Havrdová, Neumann, Ostrý, Jech, Ehler 
 
Připomínkování materiálů MZ ČR / Stanoviska ČNS ČLS JEP: 
 
VPŘ - Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických 
prostředcích týkajících se elektronických poukazů. ČNS se nebude vyjadřovat.  
 
Návrh mezioborového stanoviska k preexpoziční proflaxi přípravkem EVUSHELD 
Výzva Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP – Bez připomínek  
 
VPŘ – řízení návrh novely vyhlášky č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých 
látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých prostředků – Bez 
připomínek   

https://docs.google.com/document/d/1BACEKINjf7-5MTry03PvCQjcXG0aKxoU/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1BACEKINjf7-5MTry03PvCQjcXG0aKxoU/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lNYJRXt6Qhyj2PaGddbg8zkEysIMAY2h/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
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Výběrové řízení Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj  
VŘ před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru neurologie 
Korespondenčně do 19. 1. 2022 - zástupce ČNS - prof. Brázdil  
 
Výběrové řízení Krajského úřadu pro Ústecký kraj 
VŘ před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru neurologie 
Korespondenční do 28. 2. 2022 - zástupce prim. Neumann. Odesláno přes datovou 
schránku ČLS JEP.  
 
Výběrové řízení Magistrátu hlavního města Prahy  
VŘ před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru neurologie 
16. 3. 2022 ve 13.50 hod. Zástupce ČNS - prof. Kubala-Havrdová  
 
 
Průzkum v oblasti simulačního vzdělávání v akutní medicíně - dotazník 
ČNS t.č. nemá zájem. Odpověď s dotazem na případné upřesnění odešle doc. Bar. 
 
 
Žádost 1.LF UK - návrh zástupce ČNS ve výběrové komisi na obsazení místa 
přednosty/ky Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN (10. 5. 2022) -  Marusič, náhradník 
Škoda.  
 
 
AZV KDP - Veřejná oponentura  
KDP-AZV-40 Diagnostika a léčba Parkinsonovy nemoci do 23. 3. 2022 
https://kdp.uzis.cz/guideline-
8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4047  
Rozesláno členům ČNS na vědomí a zveřejněno na webových stránkách. 
 
 
Léčba tinitu hyperbarickou oxygenoterapií  
Stanovisko České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP k tinitu. Žádost o 
zaslání stanoviska členům ČNS – zveřejnit na webové stránky ČNS.  
 
 
Zdravotnický deník  
Žádost o vyjádření ČNS k varování Svazu zdravotních pojišťoven ohledně zmrazení plateb 
za státní pojištěnce. Odpověď za ČNS zpracoval prim. Škoda – zatím nejsou žádné 

konkrétní podněty tohoto typu ze strany plátců ani SÚKL. 
 
 
Zástupce ČNS do NAPAN (Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná 
onemocnění 2020-2030) - doc. Rusina  
Koordinátor NAPAN - Mgr. Markéta Švejdová-Jandová z MZ 
 
 
Mezioborový panel – Diagnostika smrti mozku ve specifických klinických případech 
4. 4. 2022, Praha. Za ČNS se zúčastní prim. Ostrý a doc. Kemlink. 
 
 
Žádost o statut garanta pro Neurosonologický kurz 
Žádost prof. Jecha o přiznání statutu garanta pro Neurosonologický kurz pro navigovanou 
nitrosvalovou aplikaci botulotoxinu (BoNT) u spastické parézy dospělých. Podmínky jsou 
splněny. Výbor žádost schvaluje. Seznam garantů evidovat na webových stránkách – 
umístění domluvit s prof. Jechem.   
 
 
Informační dopis pro zdravotnické pracovníky – Donepezil 
Žádost SÚKLu o zveřejnění dopisu o doplnění bezpečnostních informací o přípravku týkající 
se poruchy vedení srdečního vzruchu včetně prodloužení QT intervalu a Torsade de 
Pointes. Zveřejněno na webových stránkách  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaYLKIXHIqra15C5WRgLa5WYUAGT2Oo4jreEBXrUDChrU5Qw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1Jxcdf5LV8IZfVAtGXOOQikg18nGaQ7xC/view?usp=sharing
https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4047
https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4047
https://drive.google.com/file/d/12jL028-cm0Zeefgi1_9puQg_RqPb4rEL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jL028-cm0Zeefgi1_9puQg_RqPb4rEL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jL028-cm0Zeefgi1_9puQg_RqPb4rEL/view?usp=sharing
https://www.czech-neuro.cz/aktualita/informacni-dopis-pro-zdravotnicke-pracovniky-donepezil/
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DVECTIS DOUBLE – žádost o podporu 
Žádost výrobce o podporu vstupu zdravotnického prostředku DVECTIS DOUBLE do úhrad 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  
ČNS vyčká se na stanovisko Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP.   
Výrobce požaduje vyjádření odděleně od SRFM.  Výbor nebude reagovat.  
 
 
Příručky pro praxi  
ORL společnost požádala o záštitu a umístění loga ČNS na Příručkách pro praxi: 

- Akutní závrať (pracoviště FN Motol) - záštita chválena, logo ČNS poskytnuto 
- Základní klinické vyšetření akutní závrati (pracoviště FN HK) - předány připomínky 

k přepracování. Výbor nadále doporučuje přepracovat ve spolupráci s doc. 
Jeřábkem  

 
 
CVSP pro vzácná onemocnění – vytvořena z ERN center – v neurologii se týká ERN RND, 
ERN NMD, ERN EpiCARE (Marusič) - odkaz na stránky MZ ČR 

Žádost o “inzerci” ERN RND v Newsletteru od doc. Klempíře – znění textu ZDE 
 
Připravit komplexní vyváženou informaci na stránkách ČNS a v Newsletteru 
Tomek – info na webu ČNS (záložka), do Newsletteru souhrnné info (včetně vysvětlení 
různých úrovní CVSP) s odkazem 
Jech – expy a kognitivní sekce zkoordinuje v oblasti ERN RND, připraví text pro web 
Bar – požadavek MZ, aby léčba SMA probíhala pouze v CVSP (ERN) 
Škoda – zástupci jednotlivých oblastí pro účast ve správních řízení SÚKL pro LP týkající se 
vzácných onemocnění 
Projednat na ČNA – dohoda, kdo kterou sekci zastoupí. 
 
 
CVSP pro pacienty s Alzheimerovou nemocí (Rusina) 
Žádost ČNS zřídit v ČR síť center vysoce specializované péče pro diagnostiku a léčbu 
Alzheimerovy nemoci – odeslána 24. 1. 2022  
Schůzka na MZ 2. 3. 2022 - účast Rusina, Marusič, Hort, Škoda 
Projednání v rámci NAPAN s psychiatry, geriatry a praktickými lékaři – Rusina 
Schůzka na MZ včetně zástupců plátců 28. 3. 2022 - účast Rusina, Marusič, Hort, (Anders) 
 
Podklady CVSP pro ministerstvo - termín pro zaslání připomínek do 30. 4. 
Materiály pro jednání ohledně CVSP posílat výboru na vědomí a případné připomínkování. 
 
 
CVSP pro pacienty s Creutzfeldtovou-Jakobovou nemocí a lidskými prionovými 
onemocněními (Rusina, distančně prof. Matěj) 
Důvody pro zřízení - ZDE. Výbor se nedomnívá, že jsou tato CVSP jako taková nutná. 
Metoda přímého průkazu prionového proteinu z mozkomíšního moku: real-time quaking-
induced conversion (RT-QuIC) není v ČR hrazená – výbor podporuje žádost na plátce, 
připraví Rusina. 

 
Vysoce specializovaná péče v neurologii v rámci systému zdravotní péče (Marusič) 
 

4. 
11:10 
 

Webové stránky   

Novinky – Nastavení nových pravidel pro cookies a dotaz na odborníka v rubrice Inzerce. 
K projednání – možnost vyhledávat full-text (pdf či word) - potřeba navýšení hostingu – 
služba cca 5.000, -/rok. (Nyní se platí 700,-Kč/rok). Výbor souhlasí s navýšením částky za 
hosting.  

5. 
11:15 

Sjezdy a jiné odborné akce  
 
ČSNS 2021 (Kaňovský, Rajtorová – Guarant)  
29. 3. – 31. 3. 2022 Olomouc, Clarion  
Předložen report sponzoring ČSNS (Guarant)   

https://docs.google.com/document/d/1Q-rtWvHU51LaBNslH4Z4A1Bhbm-I7nQZ/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Q-rtWvHU51LaBNslH4Z4A1Bhbm-I7nQZ/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://www.mzcr.cz/category/agendy-ministerstva/zdravotni-sluzby-agendy-ministerstva/centra-vysoce-specializovane-pece/
https://docs.google.com/document/d/1KvoKLmOu96FqsEgSRaR3YwAVqvTHqnoL/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Nurh0TUVi1FHaQ5mNCUGiqNKUSfFPFLx/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11rs0QhrMV-Yb-C_fw7BNLg8FOogtEs0W/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
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Aktivity výboru:  
úterý 29. 3. 18 - 19 h – Slavnostní zahájení sjezdu, sál Foliant  
 
středa 30. 3. 8:30-10 h – Zahajovací sympozium sjezdu, sál Foliant    
Předání ocenění od 9:30 

- zlatá medaile ČLS JEP - prof. Urbánek – předá prof. Šonka  
- čestná medaile ČLS JEP - prof. Rektor – předá prof. Šonka  
- čestné členství ČLS JEP - prof. Kadaňka – předá prof. Šonka   
- čestné členství ČNS - prof. Bednařík – předá prof. Marusič 

Předání cen 
- ceny ČNS za rok 2020 – předá prof. Marusič + zmínka o cenách 2019 
- cena časopisu ČSNN za rok 2021 – předá doc. Ehler  
- ceny SNeS za rok 2020 - oznámí prof. Gdovinová 

 
středa 30. 3. 19:00-19:15 - Členská schůze ČNS ČLS JEP, Sál – Foliant  
 
čtvrtek 31. 3. od 10:00-10:30 - Setkání s partnery, salonek Satelit  
Pozváni zástupci spol Solen kvůli ČNA 
 
Stánek ČNS - č. 2 - po celou dobu sjezdu, Janůrková, Divišová  
virtuální stánek  
 
 
ČNA 2022 (Škoda)  

22.- 23. 9. 2022, Jihlava 
https://www.neuakademie.cz/   
Témata: Spánková medicína (Šonka), Symptomatická léčba RS (Kubala-Havrdová), 
Vyšetření likvoru (Mareš), Bolesti hlavy (zejména tenzní) (Nežádal), Závratě – diagnostika a 
léčba (Jeřábek), Neurozobrazení (Dušek),  
Probíhá jednání s firmou Solen ohledně přípravy akce.  
Jednání výboru ČNS v pátek 23. 9. 2022 od 9 h. 
 
 
SČNZ 2022 
Bratislava, prof. P. Valkovič  
16. - 18. 11. 2022  
 
 
ČSNS 2023 
Termín 2.polovina listopadu / začátek prosince, místo (Čechy). Poptat kapacitu v Hradci 
Králové a v Praze. Připravit návrh a orientační rozpočtu organizace – Břinčil, Janůrková 
 
 

6. 
11:50 
 

Ekonomika (Herzig) a ČNS, z. s. 
 
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)  
Předložena zpráva pokladníka.  
Výzvu k úhradě členských příspěvků bude ČLS JEP rozesílat až v půlce dubna (úprava 
systému) 
 
Rekapitulace poplatků za záštitu a za spolu/pořadatelství ČNS   
Záštita ČNS nebo sekce - 3.000,- Kč na účet u ČLS JEP. 
Sekce je pořadatel či spolupořadatel akce - 30% ze zisku pro ČNS na účet u ČLS JEP. 
 
Odměny organizátorům  
Sjezd ČNS - odměna organizátorům podle předem stanoveného klíče - limit 250 tisíc Kč 
jako náklad akce, ČNA - limit 100 tisíc Kč  jako náklad akce, zisk z akcí jde celý pro ČNS 
z.s. 
 
 
 

https://www.neuakademie.cz/
https://drive.google.com/file/d/1RBCbegjYWhY5fggC40dRkodn-Vkx3rFF/view?usp=sharing
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Zpráva RK – Šonka  
Předložena zpráva Revizní komise za rok 2021. Revizní komise neshledala žádné 
pochybení či nesrovnalosti v činnosti Výboru. Činnost je v souladu se stanovami 
společnosti.  
 
Odměna pro redaktora časopisu ČSNN za rok 2021 
Výbor 16. 2. 2022 per rollam odhlasoval odměnu pro redaktora ČSNN ve výši 50.000, -Kč  
 
Vyúčtování asociačního managementu a vedení sekretariátu ČNS  
Předloženo vyúčtování Asociační s.r.o. 1/2022 a 2/2022 
Revizní komisi byla zadána kontrola vyúčtování.  
 
Sponzoring ČNS (Tlamsová)  
Report sjednaného sponzoringu pro rok 2022 (k 25. 3. 2022) 
Mailing na členy ČNS – Roche. Výbor souhlasí s rozesílkou podle odsouhlasených pravidel 
– ne komerční ani marketingové sdělení.  
 
Finanční dar pro Ukrajinu 
Výbor hlasováním per rollam dne 7. 3. 2022 odsouhlasil finanční dar ve výši 50.000, -Kč na 
účet Červeného kříže. Hlasování se zúčastnilo 13 členů výboru – pro 50 tis. hlasovalo 7 
členů výboru, pro Červený kříž – hlasovalo 6 členů výboru. Potvrzeno na ČLS JEP. 

7. 
12:10 

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

SOR (Bar)   
 
CzechNeurOnline (Bar, Sabela) 
https://www.czechneuronline.cz / 
IPSEN – partner tematického okruhu - Extrapyramidové poruchy 
ROCHE – partner tematických okruhů - Neuromuskulárního onemocnění a 
Neuroimunologie 
Natáčení přednášek na ČSNS  
Novartis poskytne své materiály – musí vždy být disclosure, kde bylo předneseno a že byl 
přednášející honorován, nebo má jiný COI. Omezení takových “firemních” přednášek na 
max. 20 % 
 
Oznámení o vložení nových příspěvků na CzechNeurOnline pro členy ČNS (firemní či 
odborný) - v rámci newsletteru nebo maximálně jednou za měsíc mailingem.  
 
Doporučené postupy (Adamová, Rusina) 
Členění doporučených postupů dle jednotlivých diagnóz – v procesu https://www.czech-
neuro.cz/pro-odborniky/doporucene-postupy-2/ 
 

8. 
12:20 
 
 

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler) 
 
Předloženo vyúčtování za rok 2021. 
Dělení 1:4 mezi ČNCHS a ČNS. 
Výbor bere na vědomí.  
 

9. 
12:25 

Mezinárodní vztahy a spolupráce   
 
WFN (Bednařík) 
 
Continuum (Rusina)  
Zaheslovaná část webových stránek pouze pro členy ČNS https://www.czech-
neuro.cz/clenstvi/continuum-neurology/  
Oznámení o možnosti přístupu do časopisu v rámci Newsletteru ČNS. Mailing s heslem na 
členy připraví Janůrková. 
   
EAN (Brázdil)  
EAN kongres 2022  
22. - 28. 6. 2021, Vídeň 

https://www.czechneuronline.cz/
https://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/doporucene-postupy-2/
https://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/doporucene-postupy-2/
https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/continuum-neurology/
https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/continuum-neurology/
https://mailchi.mp/00d157f1658e/world-brain-day-2021-video-invitation-4176957?e=6b02989ba7
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3 volné prezenční registrace za účast na survey – použít pro žadatele o grant ČNS  
volné on-line registrace (10 ks). Registrovat přes sekretariát ČNS. 
 
EAN Granty 2022 
Výše grantu 15.000, -Kč + volná registrace 
Přihlášky do 22. 4.  2022.  K 24. 3. 2022 - 2 žádosti. Výplatu zajistí Janůrková  
 
UEMS (Bar)  
 
WFN (Bednařík)  
Na ČLS JEP předán pokyn k úhradě členského poplatku - 1890,-USD 
Nabídka Kongresového Centra Praha, na zajištění kandidatury World Congress of 
Neurology. Výbor ČNS kandidaturu nezvažuje. Odpověď zajistí Marusič.  
 
 
Functional Neurological Disorder Society (FNDS)  
Navázání oficiální spolupráce/kooperace k šíření informací o funkčních neurologických 
poruchách. Dopis vedení FNDS.  
Informace zveřejněny na webových stránkách a v newsletteru. 
 
 

10. 
12:35 

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Cena Jana Evangelisty Purkyně 2022 
Návrh ČNS - prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.  
Zdůvodnění návrhu prof. Šonka   
Nominace odeslána. 
 
Žádost o podpora kandidáta České mikrobiomové společnosti ČLS JEP   
prof. H. Tlaskalová-Hogenová. ČNS z důvodu vlastního kandidáta podporu neudělí. 
Odpověď odešle Marusič.  

 
Přihlášky nových členů:  
MUDr. Kateřina Nováková – Neurologická ambulance, Apromed, Ostrava 
MUDr. Lucie Pokorná – Neurologické oddělení, Nemocnice Strakonice  
MUDr. Olena Čujkova – Neurologické oddělení, Nemocnice Teplice  
MUDr. Katarína Šušková – Neurologické oddělení, Nemocnice T. Bati ve Zlíně 
MUDr. Vasyl Tynkaliuk – Neurologické oddělení, Nemocnice Chomutov 
MUDr. Inna Paťchová – Neurologické oddělení, Nemocnice Litomyšl 
MUDr. Marie Vinopalová – Neurologické oddělení, Nemocnice Ústí nad Labem  
MUDr. Lucie Zelinová – Neurologické oddělení, Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice  
MUDr. Matúš Palenčík – Neurologické oddělení, Nemocnice Ostrava 
MUDr. Jakub Štefela – Neurologická klinika, FNUSA 
MUDr. Petra Dorňák Heczková – ordinace PLDD – nereaguje na výzvu k upřesnění 
pracoviště – přihláška nebyla schválena. 
 
Uvítací dopis rozešle Janůrková. Přihlášky do sekcí předat předsedům sekcí ke schválení.  
 
Ocenění členů 
Předání ocenění v rámci zahajovacího sympozia ČSNS (30. 3. 2022 od 8:30)  
prof. Urbánek – zlatá medaile ČLS JEP 
prof. Rektor – čestná medaile ČLS JEP 
prof. Kadaňka – čestné členství ČLS JEP 
prof. Bednařík – čestné členství ČNS  
 
Ceny ČNS za nejlepší publikace 2021 
Průběžný přehled přihlášených prací.  
Termín pro podání přihlášky 31. 3. 2022 - Janůrková připraví k hodnocení. 
 
Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace 2021 
Termín pro podání přihlášky do 31. 5. 2022 
Aktualizovaná směrnice - ZDE - Nově podmínka tříletého členství v ČLS JEP. 

https://docs.google.com/document/d/1OfEl6p82YzlVgrFCI4CyJVcBT5meNag7/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1wUlcvBxhM_hoD5PamJkPWVSgppH0arwB/view?usp=sharing
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11. 
12:45 

Newsletter 
 

Navrhovaný harmonogram 2022 

1. vydání březen – vydáno 21. 3. 2022 

2. vydání červen - termín pro podklady 31. 5. 2022 

3. vydání říjen  

4. vydání prosinec 
 

12. 
12:50 

Různé 
 
Žádost pacientské organizace Migréna Help na akcích ČNS  

- bezplatná prezentace na ČSNS a ČNA 2022 
 
MedLink Neurology Proposal 
Nabídka členství. 
ČNS nemá o členství zájem.  
 

13. 
12:50 

Příští schůze výboru  
 
Termíny 2022  
červen (Zoom) - 10. 6. 2022 od 10 do 13 h. 
září (ČNA Jihlava) - 23. 9. 2022 od 9 h. 
říjen (Zoom) 
prosinec (Zoom) 
 

 
 


