
Zápis schůze Výboru ČNCHS - dne 10.12.2014

Liberec, Výroční kongres ČNCHS, Clarion Grandhotel Zlatý Lev

Přítomni: prof. Suchomel, prof. Sameš, prof. Smrčka, prof. Novák, doc. Vaverka,

doc. Přibáň, dr.Šetlík, dr.Česák

Revizní komise:  dr.Hrbáč, dr.Vacek

Omluveni: prof.Beneš, prof.Řehák, prim.Paleček, doc.Plas

1) Na úvod zasedání proběhla kontrola zápisu minulé schůze.

2) Zprávu o hospodaření společnosti přednesl její pokladník doc. Přibáň. Společnost 
hospodaří s vyrovnaným rozpočtem,  přičemž na účtu po doručení posledních plateb 
zůstane kolem 60tis Kč.

3) Prof. Suchomel informoval o jednáních s ing. Kabátkem z VZP o registraci nových 
kódů, jejichž platnost by měla začít již rokem 2015.

* komplexní monitoring v intenzivní péči (např.mikrodialýza 1410 b./24h)

* intraoperační sono (104 b./10min)

* endoskopická metoda u operace baze lební (106 b./10min)

* spinální navigace (278 b./10min)

4) Prof. Řehák byl pověřen vedením pracovní skupiny (dále dr.Šetlík, dr.Ostrý), která se 
zúčastní na MZ v Praze dne 18.12.2014 jednání k Seznamu zdravotních výkonů. 
Konkrétně bude diskutován požadavek vykazovat Gliolan jako ZULP u kódu operačního 
výkonu 56177.

5) O vývoji jednání s odpovědnými orgány stran osamostatnění NCH kmene ve 
vzdělávacím systému podal zprávu prof. Suchomel, který neúspěch dlouhodobého 
diplomatického úsilí avizoval již dopisem členům ČNCHS.  Zároveň členy výboru 
informoval o osobním rozhodnutí nekandidovat v dalším volebním období na post 
předsedy společnosti.

Výbor svorně vyjádřil nesouhlas s odmítavým postojem pana ministra Němečka. 
Navrhovaná verze nového zákona s neurochirurgií jako samostatným oborem nepočítá. 
Výbor nadále vyjádřil odhodlání v diplomatickém úsilí pokračovat. Mandát k dalším 



jednáním deleguje na členy nového výboru ČNCHS.

6) Doc. Vaverka informoval o dohodě s organizátory pravidelných kongresů zabývajících 
se chirurgií ruky (Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou), která 
umožní aktivní spoluúčast na těchto akcích i členům ČNCHS.

7) Výbor se jednomyslně shodl na udělení Čestného členství ČNCHS prim. MUDr. Evě 
Urbánkové.

8) Dr. Česák informoval členy výboru o stavu webových stránek – jako hlavní 
nedostatek označil zastaralost termínů avizující stáže na jednotlivých pracovištích. 
Správci sítě očekávají větší aktivitu v zasílání podnětů do kolonky "aktuality" nebo 
"kalendář akcí", nejlépe ve formě text WORD + obrazová příloha (PDF/JPG). 
Výbor se shodl na uveřejnění výsledků voleb na webu. 

9) Přihlášky nových členů ČNCHS byly odsunuty na zasedání nového výboru.

10) Různé

Pokladník doc. Přibáň oznámil platební podmínky pro sekretářku volebního výboru, 
zároveň garantoval proplacení finančních výloh členům komise prof. Smrčkovi 
st., doc. Náhlovskému a prim. Chocovi.

CSRS meeting 2016 mění termín konání z důvodů kolize s jinou akcí na 
11.-14.5.2016. Změna termínu bude opravena i na webu (dr.Trávníček).

Dr. Choutka nabídl ČNCHS možnost sponzoringu kurzu „Microscopic and 
Endoscopic Skull Base Surgery Course and Vascular Bypass Animal Lab“ v 
Allegheny General Hospital, Pittsburgh, USA pro jednoho mladého 
neurochirurga ročně společně s týdenním pracovním pobytem na svém 
domovském pracovišti. Podmínkou je věk žadatele do 35 let a zájem o chirurgii 
baze lební a vaskulární problematiku. Prof.Suchomel společně se členy výboru 
ocenil aktivitu dr.Choutky.

dr.Hrbáč společně s prim. Palečkem navrhli do budoucna zvážit variantu jednokolové 
volby do výboru a revizní komise ČNCHS, tak jak je obvyklé v ostatních 
společnostech ČLS JEP.  

Zapsal dr.Česák Schválil prof.Suchomel


