
Zápis ze schůze výboru ČNCHS, dne 10.6.2015, Olomouc 

Přítomni: V. Beneš, T. Česák, J. Fiedler, R. Lipina, D. Netuka, V. Přibáň, M.  Sameš, M. 

Smrčka, M. Vaverka 

Revizní komise: E. Brichtová, P. Buchvald, M. Filip 

Hosté: S. Řehák, O. Šoula, P. Čech 

1. Kontrola zápisu – bez námitek. 

2. Čestné členství pro prim. Urbánkovou: termín a příležitost předání navrhne na příští 

schůzi výboru M. Sameš 

3. Nová specializační příprava neurochirurgie vyšla ve Věstníku 5/2015 MZ ČR (příloha 

zápisu). Z nového vzdělávacího programu vyplývá povinná praxe (stáže) na 

akreditovaných pracovištích v rámci vlastního specializačního výcviku NCH atestantů 

(bod 2.2., část II.) v roce 2016: minimálně 4 týdny, atestanti v roce 2017: min. 6 

týdnů, atestanti v roce 2018: kompletní povinná praxe 8 týdnů  

4. SOR a atestace: 2016 Olomouc, 2017 2.LF UK Praha, 2018 Plzeň 

5. Jednokolová volba do výboru – odsouhlaseno výborem - volební řád ČLS JEP 

v příloze  

6. Nové kódy VZP (peroperační CT, MMM, endoskop, peroperační USG) – informace 

podal P. Buchvald, platnost od 1.1.2016, každé pracoviště si poté musí dojednat kódy 

s krajskou pobočkou VZP 

7. Podpora mladých neurochirurgů, národních studií, apod.: do příští schůze výboru 

vypracuje návrh D. Netuka 

8. Právní rámec darovacích smluv (Přibáň, Sameš) – prezentace odložena na příští schůzi 

výboru 

9. Žádosti firem o schválení nových implantátů, apod., výbor projednal a schválil  

poplatek pro společnost 10 tis. Kč    

10. General Meeting of the EANS, Madrid 18.10.2015: za společnost delegováni R. 

Lipina a E. Brichtová 

11. WFNS Interim Meeting Řím: za společnost na schůzi výboru delegování T. Česák a 

M. Sameš 

12. Databáze výkonů (biopsie mozku, myelocelé, apod) – další připomínky a návrhy ke 
změnám / úpravám v databázi výkonů zaslat do 31.7. ad M. Vaverka, který zpracuje a 
odprezentuje na příští schůzi výboru změny v databázi 



13. M. Vaverka vyzve R. Liščáka k pravidelnému dodávání počtu výkonů do databáze 

ČNCHS 

14. Pracovní dny ČNCHS (2016 Plzeň, 2017 Homolka, 2018 Ústí n.L., 2019 ÚVN). 

Výborem doporučeno zvát jak zahraničního hosta, tak i řečníka mimo obor 

neurochirurgie 

15. Aktualizace počtu členů NCH společnosti: vyjádřeno poděkování R. Lipinovi za tuto 

aktivitu, ke dni 19.5.2015: 213 členů, 141 atestovaných neurochirurgů. R. Lipina 

rozpracuje návrh na rezidentská místa v ČR  

16. Webové stránky společnosti byly aktualizovány, anglická verze s delegáty do EANS a 

WFNS do 31.7.2015 

17. Women in Neurosurg: v ČR 4, tj. 2,8% 

18. Předepisování ortéz – S. Řehák prověří možnost zařazení NCH odbornosti zpět mezi 

odbornosti, které mají oprávnění ortézy předepisovat 

19. DRG: min. 1 rok bude beze změn, paušál dle DRG, P. Čech bude zván na schůze 

výboru k informacím o novinkách ve vývoji nového DRG systému 

 

Různé: 

a) V. Beneš otevřel diskuzi na téma délka funkčního období v čele NCH společnosti, 

např. zkrácení na 2 roky, zvážení zavedení funkce President Elect, Past President, 

apod. Na příští schůzi proběhne další diskuze na toto téma. 

b) Psychochirurgie: výbor nemá námitek k neuromodulační léčbě s ohledem na její 

 reverisibiitu, pokud bude prováděna v rámci jasně definované studie nebo registru 

výkonů. 

c) Kongres spondylochirurgické společnosti proběhne 4.- 6.10.2015 v Ústí nad Labem 

d) Příští schůze výboru proběhne během ve Velkých Bílovicích 19.11.2015 

 

 

Dne  10.6.2015  

 

M. Sameš, M. Vaverka 

 

 

Zapsal: D. Netuka 


