
Zápis	  schůze	  výboru	  České	  neurochirurgické	  společnosti	  

Špindlerův	  Mlýn	  17.10.2012,	  Hotel	  Harmony	  

Přítomni:	  prof.Suchomel,	  prof.Beneš,	  prof.Sameš,	  prof.Smrčka	  M.,	  prof.Novák,	  Doc.Vaverka,	  
Doc.Řehák,	  prim.dr.	  Přibáň,	  dr.Šetlík,	  prim.dr.Paleček,	  dr.Česák	  

Revizní	  komise:	  	  dr.Vacek,	  	  dr.Hrbáč	  

Omluven:	  doc.Plas	  

Hosté:	  prof.Haninec,	  	  dr.Hájek	  

	  

• Kontrola	  zápisu	  minulé	  schůze	  a	  zpráva	  pokladníka	  

Po	  kontrole	  zápisu	  minulé	  schůze	  prim.dr.Přibáň	  konkretizoval	  platby	  za	  akce	  pod	  záštitou	  
společnosti	  v	  r.2012	  a	  vyzval	  jednotlivé	  pořadatele	  k	  jejich	  zaplacení	  do	  společné	  pokladny.	  

• Projednání	  variant	  finančních	  zdrojů	  pro	  ČNCHS	  

Výbor	  se	  zabýval	  možnostmi	  dalších	  alternativ	  finančních	  zdrojů	  pro	  ČNCHS.	  Rámcově	  diskutoval	  
podmínky,	  za	  kterých	  by	  byl	  nabídnut	  firmám	  prostor	  na	  webových	  stránkách	  (loga,	  odkazy	  na	  webu	  
apod.).	  Prof.Suchomel	  přislíbil	  vypracování	  pravidel,	  které	  by	  se	  staly	  vodítkem	  pro	  jednání	  
s	  obchodními	  partnery.	  Tento	  návrh	  bude	  ještě	  podroben	  diskuzi	  před	  jeho	  definitivním	  schválením.	  	  

• Stav	  webových	  stránek	  

Dr.Česák	  referoval	  o	  stavu	  nově	  založených	  webových	  stránek	  a	  o	  jejich	  grafických	  i	  obsahových	  
možnostech.	  Textovým	  doplněním	  chybějící	  položky	  „O	  nás“	  byl	  pověřen	  předseda	  společnosti	  
prof.Suchomel.	  Doplněním	  „Historie“	  byli	  zaúkolováni	  	  všichni	  vedoucí	  pracovišť	  ,	  kteří	  zpracují	  dílčí	  
příspěvky.	  Koordinace	  textů	  se	  ujme	  prof.Sameš,	  který	  by	  měl	  do	  konce	  příštího	  roku	  finální	  text	  
zpracovat.	  	  

• Vznik	  etické	  komise	  

Prof.Suchomel	  formuloval	  svou	  představu	  o	  vzniku	  „etické	  komise“,	  která	  by	  hájila	  dobré	  jméno	  
členů	  ČNCHS.	  Zároveň	  navrhl	  její	  3	  členy:	  Doc.Náhlovského,	  prof.Houdka,	  dr.Šetlíka.	  Konkrétní	  
podoba	  komise	  a	  představy	  o	  jejím	  fungování	  bude	  ještě	  konzultována	  s	  navrženými	  členy.	  

• Vzdělávání	  

Výborem	  byl	  upřesňován	  původní	  návrh	  atestačního	  vzdělávání,	  který	  v	  sobě	  zahrnuje:	  v	  prvních	  4	  
letech	  2x1týdenní	  kurz	  na	  zvolených	  pracovištích,	  v	  pátém	  roce	  14tidenní	  stáž	  na	  zkoušejícím	  
pracovišti	  (dle	  SOR	  rotace	  7	  fakult,	  aktuálně	  v	  kompetenci	  prof.Hanince)	  a	  1	  měsíc	  na	  pracovišti	  
akreditovaném	  EU	  (aktuálně	  ÚVN	  Praha).	  

Stáže	  budou	  atestantům	  nabízeny	  jednotlivými	  pracovišti	  prostřednictvím	  webových	  anotací	  v	  8	  
základních	  neurochirurgických	  okruzích	  (viz	  zápis	  z	  minulé	  schůze	  15.3.2012).	  Jednotlivá	  pracoviště	  



ucházející	  se	  o	  pořádání	  kurzů	  zformulují	  svoje	  nabídky	  do	  písemné	  podoby	  a	  odešlou	  je	  
prof.Suchomelovi	  do	  20.12.2012.	  

Výborem	  bylo	  dále	  diskutováno	  personální	  obsazení	  atestačních	  komisí	  –	  stálým	  examinátorem	  
ustanoven	  aktuální	  předseda	  ČNCHS.	  

• Nadstandardy	  v	  NCH	  

Výbor	  upustil	  od	  projednávání	  tohoto	  bodu	  -‐	  chybí	  nové	  podklady,	  navíc	  na	  již	  známém	  stanovisku	  se	  
nic	  nemění.	  

• Přijetí	  nových	  členů	  společnosti	  

MUDr.Jakub	  Šefr,	  MUDr.Klimošová	  Sylva,	  MUDr.Reiserová	  Klára,	  MUDr.Nevšímal	  Milan	  (všichni	  
draftováni	  Českými	  Budějovicemi)	  

• Různé	  

Prof.Suchomel	  

Dohoda	  o	  spolupráci	  s	  elektrofyziologickou	  společností	  –	  obě	  společnosti	  se	  dohodly	  na	  společném	  
postupu	  při	  tvorbě,	  schvalování,	  budoucích	  revizích,	  úpravách	  či	  rušení	  kodu	  56433	  
(intraoper.monitoring)	  –	  žádost	  předkládána	  doc.ing.Kremláčkem	  

Prof.Suchomel	  

Návrh	  na	  nominaci	  odborné	  komise	  pro	  psychochirurgické	  výkony	  –	  výbor	  považuje	  
psychochirurgické	  výkony	  měnící	  lidskou	  osobnost	  za	  neetické.	  Stanovil	  svou	  vlastní	  komisi	  ve	  složení	  
prof.Beneš,	  prof.Suchomel,	  doc.Vaverka,	  která	  by	  v	  případě	  dalších	  diskuzí	  k	  tomuto	  tématu	  
reprezentovala	  postoje	  	  ČNCHS.	  

Doc.Liščák	  navrhl	  výboru	  udělit	  prof.Vladykovi	  Čestné	  členství	  ČLS	  JEP,	  s	  čímž	  výbor	  projevil	  souhlas.	  

Prof.Beneš	  uvedl	  debatu	  k	  tématu	  EU	  a	  pracovní	  doba	  v	  neurochirurgii,	  která	  se	  počínaje	  r.	  2013	  
oficiálně	  zkrátí	  na	  42,5hod/týdně.	  Vyjádřil	  obavy	  z	  úrovně	  edukuace	  mladých	  neurochirurgů	  v	  tomto	  
časově	  omezeném	  systému,	  který	  ve	  svém	  důsledku	  vede	  k	  poklesu	  kvality	  lékařské	  péče.	  

Dr.Česák	  ohlásil	  datum	  příštího	  NCH	  kurzu	  v	  Hradci	  Králové	  na	  	  10-‐12.4.2012	  s	  tématikou	  páteřních	  
onemocnění.	  

Prof.Smrčka	  oznámil	  konání	  Neurochirurgických	  dnů	  v	  r.	  2013	  v	  Brně,	  ke	  kandidatuře	  na	  další	  rok	  
2014	  se	  přihlásil	  Liberec.	  

	  

	  

Zápis	  dr.Česák	   	   	   	   	   	   	   	   Revize	  prof.Suchomel	  

	  

	  


