Zápis ze schůze výboru ČNCHS, dne 31.3.2016, Strahovský klášter, Praha
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: T. Hosszů
1. Kontrola zápisu – bez námitek.
2. SOR a atestace: 5.12.2016 Olomouc, 2017 - 2. LF UK Praha, 2018 - Plzeň. M.
Vaverka vejde ve styk s administrativní pracovnicí LF Olomouc a doladí kontrétní
podmínky stáží (problém se starým versus novým systémem stáží).
3. Nové kódy VZP (peroperační CT, MMM, endoskop, peroperační USG) – každé
pracoviště řeší se svojí pobočkou pojišťovny, čeká se na jejich vyjádření
4. V. Přibáň zašle zprávu o hospodaření
5. Podpora mladých neurochirurgů, národních studií, apod.: bude projednáno na dalším
výboru, pokud se podaří společnosti získat finance.
Návrhy:
• Cena NCH společnosti za nejlepší příspěvek na národním sjezdu – 10tis Kč
o Věk do 35 let
o Původní práce
o Výborem delegováná trojice členů výboru
• Účast na EANS Congress – účastnický poplatek
o Věk do 35 let
o Přijatá přednáška na sjezd
• Hands on course v Evropě – účastnický poplatek
o Motivační dopis + popis aktivit v dané problematice
• Národní NCH studie – 30tis.
o Design studie
o Start up money – administrativa, statistika, atd.
• Podpora výměnných stáží rezidentů v rámci ČR

Oceněna již fungující cena R. Petra, HK
6. I poslední NCH pracoviště již dodalo data do databáze výkonů, proto bylo možné
národní data rozeslat.
7. Informace o přípravě Pracovních dnů ČNCHS 2.- 4.11. 2016 Plzeň: V. Přibáň se
nemohl dostavit na schůzi výboru vzhledem k dopravní situaci. Informace zašle

mailem. Další sjezdy: 2017 Homolka, 2018 Ústí n. L., 2019 ÚVN, 2020 Brno – USA,
2021 České Budějovice.
8. Návrh na rezidentská místa v ČR (R. Lipina) - realizovatelnost projektu. R. Lipina
odprezentoval jedno z možných řešení rezidentských míst v ČR - viz. příloha. Do
příští schůze E. Brichtová ještě provede demografickou studii o NCH lékařích v ČR a
R. Lipina s D. Netukou provedou průzkum přístupu ostatních oborů v ČR k dané
problematice. Následně bude diskutováno na příští schůzi výboru. Na výboru též
diskutována možnost stanovení počtu nových rezidentských NCH míst v ČR na daný
rok. Dále D. Netuka prezentoval model ze Švýcarska a Švédska, kde je podmínkou
k připuštění k národní atestaci úspěšně složená písemná zkouška EANS. Bude opět
diskutováno na příštím výboru.
9. Webové stránky společnosti -

T. Česák – uspokojivý stav, pouze apelováno na

platební morálku NCH společnosti za provedenou práci.
10. DRG restart - T. Hosszů rozeslal a prezentoval členům výboru nejpodstatnější
problémy nového systému. P. Klener rozeslal členům výboru návrh systému, na
kterém se podílel M. Šetlík, s kterým se však v novém systému již nepočítá. T. Hosszů
se bude nadále aktivně za NCH společnost věnovat novému systému DRG. Procedury
související s neurochirurgií by podle předběžného harmonogramu měly být
procesovány v průběhu května 2016.
11. Vyjednávání s pojišťovnami stran neuromodulační péče – bez posunu na národní
úrovni, vše se řeší lokálně.
12. Nové vyjednávání cévních kódů pro NCH specializaci: P. Buchvald se zapojí do
vyjednávání o novém kódu pro NCH, D. Netuka rozešle členům výboru kontaktní
informace o členech České společnosti kardiovaskulární chirurgie.
13. Centra vysoce specializované neuroonkologické péče – bez novinek
14. Stipendium rezidentů v USA (O. Choutka) – referát 1. stážisty D. Měšťana na
kongresu v Plzni, 2. ročník – probíhá konkurz uchazečů (MUDr. Michal Orlický NCH klinika Ústí nad Labem, MUDr. Martin Májovský - ÚVN Střešovice, MUDr.
Slavomír Potičný - NCH klinika FN Ostrava, MUDr. Miroslav Cihlo - NCH klinika
FN Hradec Králové)
15. Dopis L. Stejskala stran situace znalců pro jednotlivé obory v ČR: projedná s ním M.
Vaverka a připraví dopis o podmínkách pro odbornou specializaci / způsobilost
znalců.
16. Plánované akce 2016/2017:

a. 44. Český a slovenský neurovaskulární kongres, Mikulov, 15. - 17. června
2016, za NCH společnost M. Vaverka zajistí NCH sekci.
b. 32nd Annual Meeting of the European Section of the Cervical Spine Research
Society (CSRS-ES), Corinthia Hotel on 11-13th May 2016, Prague – P.
Suchomel zařídil redukovaný registrační poplatek 200 EUR pro rezidenty.
c. Endoskopický kurz ventrikulární chirurgie, Ostrava 31.10.-1.11.2016
d. Pracovní dny baze lební, 24.11.-25.11.2016, Špindlerův Mlýn
e. Spondylochirurgickáý sjezd, 16.-18.10.2016, Olomouc
f. Mikrovaskuklární workshop, České Budějovice 7.-9.12.2016
g. Brněnské neurochirurgické dny, Bílovice, 24.-25.11.2016
h. Olympic International Neurosurgical Winter Congress (INWC) 11.- 14.1.2017
Innsbruck
17. Noví členové NCH společnosti: L. Krška, M. Grubhoffer, M. Kerekanič
18. Příští schůze výboru: 25.8.2016 v rámci tenisového turnaje NCH společnosti, Cibulka,
Praha. Prosíme zájemce o účast z řad členů NCH společnosti o kontakt na
netuka.david@gmail.com do 30.6.2016.
Dne 4.4.2016
M. Sameš, M. Vaverka
Zapsal: D. Netuka

Příloha: Návrh rezidentského systému v ČR

