
Zápis	  výboru	  ČNCHS	  –	  Brno,	  Hotel	  International	  

15.10.2013	  

Přítomni:	  prof.Suchomel,	  prof.Beneš,	  prof.Smrčka,	  prof.Novák,	  prof.Sameš,	  doc.Řehák,	  	  

doc.Vaverka,	  dr.Šetlík,	  prim.Přibáň,	  prim.Paleček,	  dr.Česák	  

Revizní	  komise:	  dr.Vacek	  

Hosté:	  dr.Fiedler,	  dr.Hejčl	  

Omluveni:	  doc.Plas,	  dr.Hrbáč	  

	  

• Kontrola	  zápisu	  minulé	  schůze	  

• Prof.Smrčka	  referoval	  o	  probíhajícím	  Výročním	  kongresu	  ČNCHS.	  Zároveň	  informoval	  o	  
platebních	  podmínkách	  sponzorujích	  subjektů.	  Výbor	  vyjádřil	  spokojenost	  s	  průběhem	  
sjezdu,	  kladně	  hodnotil	  především	  reprezentativnost	  Best	  Western	  Hotelu	  International.	  

• Dr.Česákem	  byla	  přednesena	  krátká	  zpráva	  o	  „stavu	  webu“.	  Výbor	  se	  rozhodl	  navýšit	  roční	  
finanční	  odměnu	  jeho	  správcům	  tak,	  aby	  po	  odečtu	  daní	  dosáhla	  20tis.Kč.	  Faktury	  za	  provoz	  
serveru	  budou	  přesměrovány	  na	  pokladníka	  společnosti	  prim.dr.Přibáně.	  

• Výbor	  se	  krátce	  zabýval	  úhradami	  VZP	  (dr.Šetlík)	  a	  dohodl	  se	  na	  dalším	  personálním	  posílení	  
vyjednávací	  skupiny	  o	  další	  2	  členy,	  dr.Masopusta	  a	  dr.Čecha.	  

• Výbor	  odsouhlasil	  zavedení	  Gliolanu	  do	  standardu	  operační	  léčby	  vysokostupňových	  gliomů	  
s	  odkazem	  na	  jeho	  pozitivní	  roli	  v	  rámci	  „evidence	  based	  medicine“	  a	  doporučil	  zahájit	  
jednání	  v	  tomto	  směru	  s	  pojišťovnami	  (doc.Řehák).	  	  

• Prof.Suchomel	  seznámil	  výbor	  s	  další	  plánovanou	  serií	  jednání	  se	  zástupci	  MZČR	  týkající	  se	  
postgraduálního	  vzdělávání	  v	  neurochirurgii.	  I	  přes	  opakovanou	  ignoranci	  MZČR	  	  trváme	  na	  
původních	  návrzích	  již	  dříve	  výborem	  schválených	  (viz	  předchozí	  zápisy).	  

• Prof.Beneš	  referoval	  o	  stavu	  příprav	  (struktura,	  organizační	  a	  finanční	  zajištění)	  
nadcházejícího	  EANS	  sjezdu	  v	  Praze	  v	  říjnu	  2014.	  Znovu	  apeloval	  na	  členy	  výboru,	  aby	  k	  účasti	  
pozvali	  respektované	  osobnosti.	  

• Prof.Suchomel	  seznámil	  členy	  výboru	  s	  plánovanými	  tématy	  příštího	  Výročního	  kongresu	  
ČNCHS,	  který	  se	  bude	  konat	  v	  Liberci	  v	  hotelu	  Zlatý	  lev	  ve	  dnech	  10.-‐12.12.2014.	  Tématy	  
sjedu	  budou	  :	  ikty,	  páteř,	  nové	  technologie	  a	  metody	  a	  varia.	  V	  rámci	  sjezdu	  proběhnou	  i	  
volby	  do	  výboru	  a	  revizní	  komise	  	  –	  předběžně	  navrhovaní	  garanti	  voleb	  prof.Smrčka	  st.,	  
doc.Náhlovský,	  dr.Choc	  budou	  vyzváni	  ke	  zpracování	  jejich	  harmonogramu.	  

• Prim.Přibáň	  informoval	  o	  stavu	  pokladny	  (depo	  118tis.Kč)–	  pravidla	  finačních	  příspěvků	  za	  
pořádané	  akce	  zůstávají	  v	  platnosti.	  



• Noví	  členové:	  dr.Novák,	  	  dr.Hampl	  a	  dr.Stejskal	  z	  Olomouce,	  dr.Smažínková,	  dr.Kulle	  a	  
dr.Dostál	  z	  Plzně.	  

• Varia:	  	  

• Výbor	  se	  zabýval	  dopisem	  dr.Barsy	  reagující	  na	  článek	  prof.Zvěřiny	  uveřejněném	  
v	  Clinical	  Neurosurgery	  o	  vlivu	  US	  demokratického	  systému	  na	  úroveň	  neurochirurgie	  v	  
postkomunistických	  zemích.	  Výbor	  doporučil	  oslovit	  etickou	  komisi,	  aby	  se	  obsahem	  
článku	  zabývala.	  Důvodem	  je	  převažující	  názor	  členů	  výboru,	  že	  článek	  působí	  dojmem	  
nevhodné	  sebeprezentace	  autora.	  

• O	  současném	  stavu	  aplikace	  kmenových	  buněk	  přednesl	  krátký	  literární	  přehled	  dr.Hejčl.	  
Výbor	  se	  ujednotil	  na	  následujícím	  stanovisku:	  I	  přes	  dřívější	  kritický	  postoj	  ČNCHS	  JEP	  
v	  ČR	  i	  nadále	  dochází	  k	  aplikaci	  kmenových	  buněk	  u	  poraněných	  s	  transverzální	  lézí	  míšní	  
a	  to	  v	  některých	  případech	  dokonce	  intrathekální	  cestou.	  Kultivace	  kmenových	  bb.je	  
navíc	  příbuzným	  postižených	  nabízena	  za	  úplatu.	  Vzhledem	  k	  tomu,	  že	  není	  dostatek	  
vědeckých	  studií	  podporujících	  tento	  postup,	  ale	  hlavně	  protože	  je	  tak	  prováděno	  bez	  
schválení	  lokálními	  etickými	  komisemi	  a	  bez	  příslušného	  experimentálního	  protokolu,	  
považuje	  Česká	  Neurochirurgická	  společnost	  JEP	  tento	  postup	  za	  non	  lege	  artis	  a	  vlastně	  
experiment	  na	  člověku	  a	  doporučuje	  předat	  tento	  názor	  České	  lékařské	  komoře	  
k	  dalšímu	  posouzení.	  

• Prof.Sameš	  -‐	  odpověď	  S.I.Abdulraufovi	  (W.E.Dandy	  Neurosurgical	  Society)	  na	  výzvu	  o	  
založení	  Dandy	  Chapter	  v	  ČR.	  Výbor	  neshledal	  důvody	  se	  k	  této	  iniciativě	  připojovat.	  
Výbor	  dále	  zváží	  nominace	  na	  pozici	  President	  -‐	  Elect	  WFNS.	  

	  

	  

Datum:	  15.10.2013	   	   	   	  

Zapsal	  dr.Česák	  	   	   	   	   	   	   	   schválil	  prof.Suchomel	  

	  

	  


