
Schůze Výboru sekce akutní neurorehabilitace České neurochirurgické společnosti 

15.7.2021 11–13 hod, Brno, Hotel Rakovec. 

Přítomni: M. Smrčka, M. Grüner-Lippertová, E. Brichtová, M. Vaverka, V. Přibáň, J. Fiedler.  

Omluveni: D. Netuka 

 

1 volby 

Volba předsedy. Navržena prof. M. Grüner-Lippertová. Pro hlasovalo 5, jeden se 

zdržel, jeden nepřítomen. Jako místopředseda byl zvolen prof. M. Smrčka. Pro 

hlasovalo 5, jeden se zdržel, jeden nepřítomen. Sekretář dr. J. Fiedler –Pro hlasovalo 

5, jeden se zdržel, jeden nepřítomen. 

 

2 úvod 

Shrnuta motivace pro vznik sekce akutní neurorehabilitace v rámci ČSNCHS. 

Tato aktivita by neměla interferovat s konceptem iktových jednotek, kde je koncept 

rehabilitace ve vyhlášce dobře nastaven, byť realita není stále ideální. Analogicky péči o ikty 

chybí podobné nastavení péče o například o pacienty s traumatickým poraněním mozku. 

Je poptávka po 10-15 lůžkách/centrum, schopných zajistit neurorehabilitaci v požadovaném 

rozsahu pro neurochirurgického pacienta, stále vyžadujícího intensivní péči, tedy 120 lůžek 

pro čr. Náklady cca 15000 na lůžkoden. Aplikovatelné aditivní DRG. Doba hospitalizace na 

tomto lůžku 8–12 týdnů. Sumárně jde v ČR o 820 mil kč. 

 

3 úkoly  

Prof. Grüner-Lippertová sepíše požadavky technické, personální a materiální a koncepci 

akutní neurorehabilitace při neurochirurgii. Návrh počtu a umístění center akutní 

neurorehabilitace v čr. 

Doc. Vaverka zjistí, jak vznikala koncepce spinálních center. 

Dr. Fiedler zjistí distribuci pacientů po akutní léčbě těžkých KCP 

S koncepcí akutní neurorehabilitace a zpracovaným příkladem na pacientech po těžkém KCP 

budou osloveny společnosti RHB, Neurologická a obě společnosti intensivní medicíny, aby 

participovali na tomto projektu vstupem do sekce.  

Prof. Smrčka zorganizuje návštěvu Göttingenu na 31. srpna, nebo 7. září. 

 

4. Jiné 

Výroční sjezd ČNCHS 13. – 15. 10. bude mít sekci akutní neurorehabilitace, kam budou 

pozváni mimo jiné fyzioterapeuti. Pracuje se na programu sekce.  Web kongresu je 

www.neurosurgerycb.cz 

http://www.neurosurgerycb.cz/


Brněnské neurochirurgické dny 18. – 19. listopadu budou také akcentovat akutní 

neurorehabilitaci.  

Je plánována cesta do Göttingenu, kde je dobře fungující následná neurorehabilitace. Viz 

úkoly 

 

5. Další 

schůze sekce bude na Cibulce v srpnu v rámci schůze výboru čsnchs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


