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Zpráva o činnosti 
 
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP 

25. 11. 2011 – Brno 

Výborem společnosti byl odsouhlasen harmonogram pro vypracování zprávy o činnosti za období od 
července minulého do června aktuálního roku. Toto rozhodnutí navazuje na oprávnění shromáždění 
členů organizační složky schvalovat výroční zprávu o činnosti. Shromáždění bývá tradičně v listopadu, 
kdy ještě není možno činnost za aktuální kalendářní rok uzavřít.   

červenec 2010 

– návrh na registraci výkonů, autoři dr. Ostrý, prof. Bednařík 

o intraoperační neurofyziologická monitorace funkce mozku a míchy evokovanými 

potenciály somatosenzorickými, motorickými, sluchovými a zrakovými 

o intraoperační elektromyografie a neurografie 
– zapracování funkce delegáta IFCN do stanov 

o delegátem zvolen Prof. M Brázdil 
– prostřednictvím naší společnosti získalo podporu IFCN pro konferenci v Kobe pět 

neurofyziologů (z Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně):  
o Marek Baláž 
o Ivica Husárová 
o Petr Bednařík 
o Martina Bočková 
o Lenka Krajčovičová 

srpen 2010 

– návrh oponenta pro standard pro diagnostiku narkolepsie pro Národní referenční 
centrum 

o schválení MUDr. M. Moráně 

září 2010 

– návrh na změnu názvu společnosti, zapracování do návrhu stanov 
– vyhlášena podpora mladým neurofyziologům v rámci neurofyziologických sjezdů formou 

grantu  

říjen 2010 

– rozbor výkonů 
– diskutována funkční odbornost EP – bez konsensu  
– rozpočet na 2011 
– pro IFCN projekt Structured Computer-based Organised Report of the EEG jsme 

nominovali dva kandidáty: 
o prim. E. Petránek 
o doc. P. Marusič 
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listopad 2010 

– vypracován návrh pravidel pro cenu za publikaci v oboru klinické neurofyziologie pravidla 
jsou uveřejněna na stránkách společnosti www.neurofyziologie.cz; 

– jednání s nakladatelstvím Elsevier o uznání časopisu Clinical Neurophysiology coby 
oficiálního časopisu naší společnosti; 

– 57. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie se konal 12. -13. 
11. 2010. Byla pořádána škola praktické neurofyziologie a do programu byl zařazen 
kasuistický blok; 

– Společnost podpořila účast dvou mladých neurofyziologů na 57. společném sjezdu: 
o Jiří Keller prezentující příspěvek VBM, TBSS and T2 relaxometry in Amyotrophic 

Lateral Sclerosis; 
o Svatopluk Ostrý s příspěvkem Funkčně bezpečná resekce meningeomů v 

rolandické oblasti; 
– shromáždění zvolilo revizní komisi ve složení: 

Hluštík Petr, Marusič Petr a Štětkářová Ivana  
revizní komise si zvolila za předsedu Petra Marusiče 

– shromáždění schválilo: 
o změnu názvu společnosti na "Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS 

JEP"; 
o stanovy společnosti; 
o zvýšení členských poplatků na 150 Kč; 
http://www.neurofyziologie.cz/zapisy/plenum/zapis_plenarni_schuze_2010.pdf   

– byla uspořádána sekce klinické neurofyziologie v rámci ČS neurologického sjezdu v Hradci 
Králové (24. - 27. 11. 2010); 

– byla otevřena soutěž na návrh motivu loga společnosti; 

prosinec 2010 

– po dohodě s IFCN byla na základě usnesení výboru společnosti a členské schůze 
podepsána smlouva s nakladatelstvím Elsevier a časopis Clinical Neurophysiology (CN)se 
stal oficiálním médiem naší společnosti. Detaily jsou v sekci Dokumenty webových 
stránek společnosti; 

– na podnět výboru byl členem redakční rady časopisu CN jmenován Martin Bareš; 
 

leden 2011 

– na stránkách společnosti byla vyhlášena soutěž o publikační cenu ČSKN  

duben 2011 

– zasedání výboru v Brně společnosti  viz zápis: zasedání výboru v Brně 

květen 2011 

– jako součást připojení časopisu CN k naší společnosti byl zprovozněn přístup k plným 
verzím článků prostřednictvím našich stránek ; 

– v souvislosti s konáním mezinárodní konference 14th European Congress of Clinical 
Neurophysiology byla vypsána soutěž pro mladé neurofyziology do 40ti let, členy 
národních společností IFCN. Prostřednictvím naší společnosti podporu EC-IFCN získali tři 
kandidáti:  

http://www.neurofyziologie.cz/
http://www.neurofyziologie.cz/zapisy/plenum/zapis_plenarni_schuze_2010.pdf
http://www.clinph-journal.com/home
http://www.neurofyziologie.cz/dokumenty.html
http://www.neurofyziologie.cz/podpora.html
http://www.neurofyziologie.cz/zapisy/vybor/zapis_vybor_24_4_2011.pdf
http://www.neurofyziologie.cz/members/clin_neuro_form.html
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o Svatopluk Ostry, 1LF UK 
Sdělení: Guiding or confirming value of intraoperative neurophysiological 
monitoring in intramedullary spinal cord mass lesion surgery; 

o Tereza Serranová, 1LF UK 
Sdělení: Subthalamic nucleus stimulation inducesd changes in modulation of the 
acoustic startle reaction by reward cues in Parkinson's disease patients; 

o Tomáš Sieger FE ČVUT, 1LF UK 
Sdělení: Neuronal Activity of the Basal Ganglia and Subthalamus in Relation to 
Eye Movement in Parkinson's Disease; 

– po výzvě k členské základně, následné selekci návrhů, se výbor shodl na logu naší 
společnosti, které navrhla Mariana Marešová (viz záhlaví zprávy); 

červen 2011 

– výbor ČSKN pověřil prof. Ivana Rektora, na základě jeho vlastní žádosti, zastoupením 
společnosti v soutěži o pořádání 15. sjezdu ECCN; výběr organizátora proběhl na zasedání 
General Assembly EC-IFCN při 14.sjezdu ECCN v Římě (23. 6. 2011); profesor Rektor 
společně s ing. Miksou (společnost Guarant) přednesli nabídku, která byla pozitivně 
přijata a Ivanu Rektorovi i ČSKN byl dán mandát k pořádání 15. sjezdu v roce 2015 v Brně; 

– byla vypsána soutěž IFCN o mimořádný vědecký přínos v klinické neurofyziologii ve výši 
2x10000 USD pro dvě původní vědecké práce, které budou publikovány v Clinical 
Neurophysiology mezi 1. 7. 2011 a 30. 6. 2012 v těchto dvou oblastech: 

o 1. Identifying the development of epileptic activity before the seizure 
o 2. Mechanisms underlying the plasticity of cortical interactions in neurological 

disease; 

V daném období byli přijati tito členové společnosti: 

Monika Slováčková 
MUDr. Hana Zákravská 

členství ukončili: 

v naší společnosti i v ČLS JEP - 
RNDr. Scarlett Vasiluková-Rešlová CSc. 
Němcová Stanislava 
MUDr. Petr Sklenář 
MUDr. Vladimír Dvořák 
MUDr. Radka Lazárková 
PhDr. Ilona Pešková 
MUDr. Miloslav Laxa (zemřel 2010) 
MUDr. Jarmila Štefanová 
MUDr. Irena Žwaková 
Zdenka Hejlová 

pouze v naší společnosti – 
MUDr. Jana Střelečková, CSc. 
MUDr. Martin Anders, Ph.D. 
MUDr. Petr Leška 

 

 

http://www.neurofyziologie.cz/logo.html
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Součástí zprávy jsou přílohy: 
1) zpráva o stavu registrace výkonů a vzniku funkční odbornosti intraoperační neurofyziologie 

Josefa Bednaříka. 
 

11. 11. 2011 v Hradci Králové 

 

 

 

 

Jan Kremláček 

předseda Společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP 
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Příloha 1  

 
Zpráva člena výboru o činnostech v uplynulém období – Josef Bednařík 
 
1. Garant samostatné funkční odbornosti (způsobilosti) intraoperační neurofyziologie (ION) 
 
Veškerá činnost probíhala v součinnosti zejména s dr. Ostrým, který se hlavní měrou podílel na 
vytvoření návrhu koncepce a jednání na MZ o nových kódech IOM pro EP a EMG. 
Byla vytvořena koncepce tří samostatných subodborností v rámci odbornosti ION pro ION-EP, ION 
ECoG a ION DBS a navrženi členové příslušných komisí (v případě DBS garant doc. Jech, komise zatím, 
pokud je mi známo, nevznikla) – viz přílohy.  
Dále proběhla příprava na jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů na MZČR včetně 
vyplnění Registračních listů pro samostatné kódy pro IOM-EP a IOM-EMG. Vlastní jednání proběhlo 
s tím výsledkem, že bylo požadováno po ČSKN vypracování indikací (seznamu operací), kde je IOM 
fakultativní a obligatorní. 
Dr. Ostrý na základě toho oslovil předsedy všech zainteresovaných odborných společností. Většina 
společností odpověděla a poslala seznam indikací.  
O této problematice bylo referováno na schůzi výboru v dubnu 2011.  
 
Na základě jednání s ostatními odbornými společnostmi bylo rozhodnuto po dohodě s doc. 
Kremláčkem obnovit jednání s MZ. Stejně tak bylo rozhodnuto, že v první fázi bude prosazován vznik 
samostatných kódů pro IOM-EP a EM a teprve podle výsledku budou případně následovat další kódy 
pro oblast EEG a DBS. 
 
Navrhuji, aby v této fázi byl garantem dalšího prosazení funkční odbornosti ION a vzniku nových kódů 
IOM jmenován jiný člen výboru, případně osoba mimo výbor, z okruhů specialistů, kteří se touto 
problematikou sami momentálně prakticky zabývají a jsou ochotni pro tuto problematiku věnovat i 
nezbytné úsilí. Osobně navrhuji dr. Svatopluka Ostrého. Jsem ochoten na této problematice dále 
spolupracovat, zejména v oblasti ION-EP. 
 
2. Příprava 58. ČSSKN 25. - 26. 11.2011 v Brně 
O této problematice je pravidelně informován výbor odborné společnosti včetně poslední schůze 
výboru. Na organizaci sjezdu se podílí Programový a organizační výbor sjezdu. Bylo vytvořeno časové 
i programové schéma jednotlivých sekcí včetně jejich garantů. V současné době probíhá registrace 
účastníků a příjem abstrakt – deadline do 15.9.2011. Členové společnosti byli informování cestou e-
mailů, na webových stránkách sjezdu, ČSKN a SSKN, na stránkách Clinical neurophysiology i ČSSN. 
 


