Zápis ze schůze výboru ČNCHS, dne 9.4.2015, NCH ÚVN
Přítomni: V. Beneš, T. Česák, J. Fiedler, J. Klener, R. Lipina, D. Netuka, V. Přibáň, M.
Sameš, M. Smrčka, P. Suchomel, M. Vaverka
Revizní komise: E.Brichtová, P. Buchvald
Hosté: S. Řehák, P. Trávníček
1. Kontrola zápisu – bez námitek.
2. Čestné členství pro prim. Urbánkovou: termín a příležitost předání navrhne po
domluvě M. Sameš
3. SOR a atestace: 2015 Brno, 2016 Olomouc, 2017 2.LF UK Praha, 2018 Plzeň
4. Neurochirurgický kmen: NCH mezi základními obory, čeká se na parlament
5. Úprava specializační přípravy a povinné praxe na akreditovaných pracovištích NCH:
materiál prošel poradou ministra, vyjde ve vyhlášce v 5/2015
6. Povinné předatestační stáže pro letošní atestanty: UEMS pracoviště, dětská
neurochirurgie, místo konání atestace
7. Volby do výboru společnosti: budou jednokolové korespondenční, volební řád dle
ČLS JEP, bude předloženo na příští schůzi výboru a následně odesláno všem členům
společnosti
8. Schváleny 4 nové kódy: Spinální navigace založená na peroperační fluoroskopii nebo
CT , Endoskopická operativa baze lební, endoskopicky asistovaná NCH operace,
Multimodální 24h monitorace, Intraoperační neurosonografie (viz. příloha zápisu)
9. Gliolan: ZULP ano, schváleno VZP, každá zdravotnická organizace musí požádat
příslušnou pobočku VZP o přiřazení kódu
10. Stipendium na kurz baze lební v Pittsburghu Dr. Choutky: obdržel D. Měšťan
11. M. Sameš informoval o darovací smlouvě (80tis Kč) pro ČNCHS ČLS JEP. M.
Sameš předloží smlouvu k nahlédnutí. Bude např. využito na podporu vzdělávání, web
společnosti, zpracování odborných listin pro společnost, atd. Pravidla představí M.
Vaverka.
12. V. Přibáň + M. Vaverka + M. Sameš do příští schůze výboru proberou s právníkem
ČLS JEP právní rámec dalších případných darovacích smluv, možnost využití financí
a nákladů s pojených s touto aktivitou. Bude prezentováno v písemné formě. Cíl
společnosti: ceny za publikace, cestovní granty, podpora národních studií.
13. E. Brichtová podala zprávu o stavu pregraduální výuky NCH v ČR, výbor vzal na
vědomí.

14. EANS: hlášení odborných akci do databáze akcí. Úprava web page výboru.
15. Databáze výkonu NCH v ČR za 2014: není zatím k dispozici, chybí data z FN Motol a
FN HK. M. Vaverka vypracuje doplněk k databázi: např. definice, zda biopsie gliomů
zadávat do afunkční stereotaxe nebo mezi operace gliomů, atd.
16. Pracovní dny Olomouc: vše připraveno, 10. - 12.6.2015
17. WIN (Women in Neurosurgery): data zašle E. Brichtová.
18. Web NCH společnosti: u stáží nebudou uváděna konkrétní data, jen témata. Zájemci
se musí hlásit 1 měsíc před termínem, o který mají zájem. Bude provedena kontrola
nabídky stáží. Členové výboru, kteří nedodali svoje kontakty + fota, toto obratem
učiní. Úvodní slovo doplní M. Sameš. Anglickou verzi stránek zajistí webmaster a
předseda společnosti.
19. NCH v médiích – prim. Lipina vysvětlil, že v poslední věta v Událostech ČT o
provádění awake výkonů pouze v Porubě a Na Homolce byla upravená a zkrácená
redaktorem. Původní příspěvěk odvysílaný v Dobrém ránu ČT o den dříve, ze kterého
Události ČT vycházely, obsahoval informaci, že awake resekce provádějí všechna
velká pracoviště v ČR.
Výbor v poměru 9:2 projevil zásadní nesouhlas k medializaci tzv. "neuroonkologické
superkliniky". V. Beneš vysvětlil, že po tiskové konferenci není možnost autorizace
komentujících článků, a kritiku výboru nepřijal. Cílem kampaně bylo pomoci
realizaci projektu nové kliniky.
20. D. Netuka informoval o délce národních sjezdů v Norsku, Finsku, Rakousku,
Švýcarsku, Německu a jejich periodicitě. Výbor vzal na vědomí.
21. Příští schůze výboru proběhne během Pracovních dnů v Olomouci ve středu
10.6.2015 v 17:00 po ukončení přednášek.

Dne 20.4.2015
M. Sameš, M. Vaverka

Zapsal: D. Netuka

