
  Zasedání komise pro funkční odbornost v EEG 
 

Datum: 25.9.2014 

Místo: Neurologické oddělení, Nemocnice Na Bulovce 

Přítomni: doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.; MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc. MBA; MUDr. Jana Zárubová; 
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.; doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.; doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.; MUDr. Klára 
Brožová  

Omluveni: MUDr. Evžen Nešpor  

Nepřítomen: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. 

1. Informace o probíhající aktualizaci databáze držitelů foEEG.  

Seznam na webu ČSKN, ke dni schůzky 99 držitelů.  

 

2. Projednány žádosti lékařů/řek žádajících povolení výjimky z podmínek nutných pro udělení 

foEEG dle §3, odst. 2) stanov komisí pro funkční odbornosti v klinické neurofyziologii. 

Komise jednomyslně souhlasí s udělením foEEG MUDr. Ivetě Němcové, doc. MUDr. Petrovi 

Marusičovi, Ph.D., MUDr. Sádovské Alexandře, MUDr. Srkalovi Rostislavovi, MUDr. Ryzímu 

Michalovi, MUDr. Věříšové Tereze, MUDr. Kočvarové Jitce; doporučuje doplnění vzdělání v dětské 

elektroencefalografii a zakončení vzdělání v EEG popisem 2 záznamů MUDr. Folaufové Andree; 

doporučuje přihlásit se ke zkoušce MUDr. Kovářové Martině.  

 

3. Informace o procesu aktualizace:  

a. Jsou na webu (ČSKN i ČNS), byly publikovány v Newsletteru ČNS.  

b. Mohou být na žádost komise zveřejněny na webu ČLPE a SDN. 

c. Zatím nebyly uveřejněny v časopisech (Neurologie pro praxi, Česká a slovenská neurologie 

a neurochirurgie). Požádáme. 

d. Budou předány držitelům foEEG ze Slovenské republiky a držitelům se specializovanou 

způsobilostí v oboru psychiatrie oficiální písemnou formou (dopis předsedům příslušných 

odborných společností).  

e. Budou poskytnuty účastníkům 61. společného sjezdu české a slovenské společnosti 

klinické neurofyziologie v Olomouci a 28. českého a slovenského neurologického sjezdu 

v Ostravě.  

4. Komise byla informována o finančním ohodnocení práce sekretářky a souhlasí s formou 

ohodnocení dle vykonané činnosti, DPP. 
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5. Pravidla pro zkoušku k získání foEEG. 

a. Zkouška se bude skládat z části teoretické, uchazeč si losem vybere po jedné otázce ze tří 

okruhů (příloha č. 1 Zkouškové otázky), a praktické, uchazeč si losem vybere některý  

z grafů na CD, zhotoveném prim. Petránkem a doc. Krajčou, který popíše a provede 

elektro-klinické vyhodnocení.  

Pozn. členové komise dodají předsedkyni do konce října připomínky k otázkám, 

Prim. Petránek přislíbil poslat všem členům komise zmíněné CD.  

b. Zkoušky budou v roce 2015 probíhat na Neurologickém oddělení Nemocnice Na Bulovce. 

c. Termíny zkoušek v roce 2015 byly stanoveny na 28.5.2015 a 24.9.2015.  

d. Při nesouhlasu s výsledkem zkoušky se zkoušený může odvolat k výboru ČSKN.  

e. Předpokladem pro přihlášení se ke zkoušce je doložení vzdělání v EEG na některém z 

akreditovaných školících pracovišť nebo ve výjimečných případech adekvátního vzdělání 

v zahraničí.  

6. Akreditace pracovišť oprávněných ke školení uchazečů o funkční odbornost v EEG. 

Školení probíhá na akreditovaných pracovištích, podle § 4 stanov komisí pro funkční odbornosti v 

klinické neurofyziologii, a podle těchto podmínek: 

a. Akreditovaným pracovištěm je klinika, oddělení nebo ambulance poskytovatele zdravotních 

služeb. 

b. Žádost o akreditaci školícího pracoviště je podána s vědomím statutárního zástupce 

příslušného poskytovatele zdravotních služeb a musí obsahovat:  

i. Počet a jména lékařů splňujících podmínky pro školitele EEG, kteří budou výuku 

zajišťovat. 

ii. Popis technického vybavení pracoviště stvrzený odborným zástupcem pracoviště. 

iii. Věrohodně doložený počet provedených výkonů v posledních 3 letech. 

c. Školitelem pro EEG může být držitel funkční odbornosti v EEG, který samostatně vykonává 

tuto diagnostickou metodu po dobu nejméně pěti let, což doloží potvrzením nadřízeného 

lékaře nebo jiným věrohodným způsobem. Školitel je v pracovně-právním nebo jiném 

smluvním vztahu s akreditovaným pracovištěm a je: 

i. oprávněn školit na příslušném akreditovaném pracovišti,  

ii. oprávněn přezkušovat dovednosti školeného lékaře v EEG,  

iii. oprávněn po dohodě se statutárním zástupcem poskytovatele zdravotních služeb, 

na jehož akreditovaném pracovišti školení provádí, vybírat odměnu za náhradu 

ztraceného času a náhradu hotových výdajů,  

iv. oprávněn a povinen vydat školenci potvrzení o absolvovaném školení.  

Tiskopis potvrzení o školení obsahuje jméno a příjmení držitele potvrzení, jeho 

datum narození, celý název a adresu akreditovaného školícího pracoviště, na 

kterém byl držitel potvrzení školen, hodnocení školitele a podpis školitele, razítko 
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akreditovaného školícího pracoviště. 

 

 

 

7. Rozsah vzdělání v EEG na akreditovaném školícím pracovišti: 

a. Minimálně v průběhu 1 roku. Úvodní teoretická část. Samostatné studium a hodnocení EEG 

záznamů pod dohledem školitele, minimálně 500 záznamů, z toho 50 dětských. Pobyt na 

školícím pracovišti v celkovém rozsahu minimálně 4 týdny. 

b. Náplň vzdělání viz příloha č.2. 

8. Komise diskutovala současný stav legislativy a foEEG.  

Vzhledem k tomu, že platí písemná dohoda mezi odbornými společnostmi, zdravotními 

pojišťovnami a ČLK z roku 1992 o uznání foEEG jako kvalifikačního předpokladu k provádění a 

vykazování této diagnostické metody, má komise za to, že je to rámec dostatečný. Diskuze, zda 

v budoucnu řešit přehledněji, ať už formou funkční licence ČLK nebo akreditovaného funkčního 

kurzu dle připravované novely zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

MZ ČR, je v kompetenci výborů odborných společností.  

 

9. Kultivace kódů spojených s EEG a sdílených odborností. 

Bude projednána při příští schůzce komise.  

 

10. Příští zasedání komise bude 7.1.2015 v 9:00 hod na Neurologickém oddělení Nemocnice Na 

Bulovce.  

Zapsala dne 25.9.2014           MUDr. Jana Zárubová 

 


