
Zápis schůze výboru ČNCHS ze dne 23.1.2013, Praha, ÚVN

Přítomni:	  prof.Suchomel,	  prof.Beneš,	  prof.Novák,	  dr.Šetlík,	  prim.dr.Přibáň,	  doc.Řehák,	  doc.Vaverka,	  prof.Sameš,	  dr.Česák

Revizní	  komise:	  doc.Plas,	  dr.Vacek,	  dr.Hrbáč

Hosté:	  dr.Musil,	  dr.Fiedler,	  dr.Kramář

Omluveni:	  prof.Smrčka,	  prim.dr.Paleček	  

1.	  Postgraduální	  vzdělávání	  v	  NCH	  

Prof.	  Suchomel	  informoval	  o	  zaslaných	  anotacích	  jednotlivých	  pracovišť,	  které	  nabízejí	  atestantům	  volitelné,	  týdenní	  stáže	  
ve	  vybraných	  oblastech	  neurochirurgie.	  O	  téma	  radiochirurgie	  se	  ucházelo	  1	  pracoviště,	  o	  cévní	  problemaVku	  10,	  o	  trauma	  
4,	  o	  intenzivní	  péči	  5,	  o	  tumory	  10,	  o	  dětskou	  NCH	  6,	  o	  spondylochirurgii	  12,	  o	  periferní	  nervy	  4	  pracoviště.	  Nabídky	  nebyly	  
ve	  4	  případech	  akceptovány	  z	  důvodů	  nedostatečného	  spektra	  či	  počtu	  výkonů	  za	  rok	  2011	  /dětské:	  FnOl,	  FnP,	  FnHK,	  
spondylo:	  MnO-‐F/	  .	  Zároveň	  výbor	  po	  připomínce	  prof.Beneše	  přijal	  variantu	  sdružení	  tématu	  neurointenzivní	  péče	  +	  
trauma	  CNS.	  Novou	  témaVckou	  kategorií	  byla	  vyhlášena	  funkční	  neurochirurgie,	  kam	  se	  mohou	  jednotlivá	  pracoviště	  ještě	  
do	  týdne	  po	  rozeslání	  zápisu	  anotacemi	  přihlásit.	  Předběžný	  zájem	  projevili:	  ÚVN,	  FnOl,	  FnUSA,	  NnH.	  DefinVvní	  nabídka	  
stáží	  pro	  rok	  2013	  bude	  zveřejněna	  na	  webu	  od	  15.2.2013.

Stávající	  kandidáV	  atestací	  mohou	  v	  současné	  době	  respektovat	  jednu	  z	  variant	  základního	  kmene	  platnou	  zákonem	  
(95/2004	  Sb.,	  185/2009	  Sb.,	  361/2010	  Sb.).	  

Lékaři	  v	  posledním	  roce	  předatestační	  přípavy	  (atestace	  v	  r.	  2013)	  by	  měli	  mít	  povinně	  absolvovány	  minimálně	  stáže	  na	  
RCH	  a	  DNCH.	  Ostatní	  adepV	  s	  plánovaným	  termínem	  atestace	  od	  r.2014,	  již	  budou	  vybírat	  z	  nabídky	  volitelných	  stáží	  
(mimo	  mateřské	  pracoviště).

2.	  Nový	  sazebník	  	  -‐	  r.2014

MUDr.Šetlík	  informoval	  o	  průběžných	  výsledcích	  jednání	  s	  VZP	  ohledně	  úhrad	  za	  spotřební	  materiál	  při	  intraoperačním	  
zobrazení	  /iMR,	  iCT.../.	  O	  aktuální	  neuspokojivé	  situaci	  referoval	  i	  dr.Kramář	  s	  poukazem	  na	  nutnost	  zvýšení	  úsilí	  v	  
jednáních	  s	  pojišťovnami,	  a	  to	  v	  rámci	  posílené	  pracovní	  skupiny.	  Výbor	  tuto	  myšlenku	  podpořil.	  

3.	  Různé

-‐	  prof.	  Sameš	  formuloval	  svoji	  představu	  o	  webové	  podobě	  kapitoly	  Historie	  NCH	  společnosV.	  Výbor	  diskutoval	  několik	  
variant	  s	  důrazem	  na	  zachování	  objekVvity	  i	  fakVcké	  přesnosV	  jednotlivých	  příspěvků.	  

-‐	  prim.dr.Přibáň	  jako	  pokladník	  společnosV	  ocenil	  splnění	  finačních	  pohledávek	  za	  rok	  2012	  a	  informoval	  o	  platbách	  
směrem	  k	  WFNS.

-‐	  dr.Fiedler	  představil	  nové	  členy	  ČNCHS	  -‐	  MUDr.Tomáš	  Vokáč	  /ČB/,	  MUDr.Petr	  Košťál	  /ČB/	  

-‐	  termín	  dalšího	  zasedání	  výboru	  ČNCHS	  stanoven	  na	  28.3.2013	  v	  rámci	  Kuncova	  memoriálu	  v	  ÚVN	  Praha.

zapsal:	  dr.Česák schváli:	  prof.Suchomel


