
Schůze výboru CZHS - ustavující, 26.3.2021, Praha                                                       
__________________________________________________________________________________ 
 
 Přítomni: Grunermelová, Klečka , Kotas, Medová, Niedermayerová, Marková, Nežádal,  Řehulka 
Omluvena: Bártková 
  
Schůzi vedl:  Nežádal  
 
1/ Kontrola zápisu- vyhovuje. Změna zkráceného názvu Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy- 
Czech Headache Society na CZHS 
 
2/ Výsledky voleb, 9 členný výbor, nahlášeno výboru ČNS, odesláno do časopisu Bolest ke zveřejnění. 
Volilo 119 členů sekce. 
Volba členů výboru sekce 
Předseda ………..Nežádal,  7 hlasů pro, 1 se zdržel 
Vědecký sekretář………Marková,  7 hlasů pro, 1 se zdržel 
Pokladník………….Klečka, 7 hlasů pro, 1 se zdržel 
Web master……….Niedermayerová, 7 hlasů pro, 1 se zdržel 
Koordinátor pro spolupráci s pacientskou organizací… Medová. 7 hlasů pro, 1 se zdržel 
 
3/ Posouzení žádostí nových center odloženo - až po jednání s VZP a svazem ZP. Bude nadále 
respektován počet center v lokalitě. 
 
4/ Prohlídla nových stránek CZHS - připravila Niedermayerová, původní web byl přesměrován na 
soukromou ambulanci. 
 
5/Nadační fond HEDALGA- zakládací listina, finance, referuje Nežádal 
 
6/ Registr ReMig, spolupráce s Value Outcomes, ještě navrženy určité změny. Vkládáni budou noví 
pacienti na biologické léčbě, prospektivní sledování. Platby za užití škál, komunikuje Nežádal. Registr 
schválen Multicentrickou Etickou komisí v Olomouci. 
 
7/ Diskuze o možnosti změny preparátu při biologické léčbě- vedlejší účinky, neefektivita- bude 
rovněž diskutováno na jednání se ZP ( za CZHS  Škoda, Nežádal, Marková) 
 
8/ Pro účely WEBu poslat Niedermayerové krátká CV, foto vedoucího lékaře centra, event. Kontakt 
nebo odkaz na centrum, publikace za poslední 3 roky 
 
9/ Bolest Brno 20212, on-line i osobní účast přednášejících, viz program. Je stanoven termín pro XII: 
sympozoum o léčbě bolesti  21.4.-23.4.2022 
 
10/ Kongresy IHC, EAN- vše letos jen on-line. 
 
11/ Překlad Kapesní klasifikace po schválení IHS vytištěn v edici Solen. 
 
12/ termín příští schůze bude stanoven po dohodě mailem- nejspíše v termínu Praktická neurologie 
v Brně 3.6.-4.6.2021. 
 
Zápis: Marková                                                                                                        Kontrola zápisu: Nežádal 
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