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Society for Clinical Neurophysiology CzMA
Vznik samostatné společnosti se datuje od roku 1980 (dříve sekce neurologické společnosti). O založení
se zasloužili zejména prof. MUDr. Ivan Lesný, DrSc. (řadu let byl jejím předsedou) a dále doc. MUDr.
Bedřich Roth, DrSc., a doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. Za slovenskou část společnosti byl zakládajícím
představitelem prof. MUDr. Leodegard Cigánek, DrSc. Prof. Lesný a prof. Cigánek po mnoho let
alternovali jako reprezentanti federálního výboru i v mezinárodním kontaktu se Světovou federací
klinické neurofyziologie (International Federation for Clinical Neurophysiology, IFCN).
Významné aktivity
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii pořádá každoročně celostátní sjezd klinické
neurofyziologie s tradicí započatou již v roce 1953 (kdy existovala ve formě sekce) a s pravidelným
střídáním organizačního zajištění v České či Slovenské republice. V roce 2003 byl uspořádán již 50.
kongres České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Z těchto sjezdů jsou pravidelně
publikována anglická abstrakta v impaktovaném časopise Clinical Neurophysiology. Kromě uvedených
sjezdů byly v minulosti pořádány i konference s mezinárodní účastí. Největším úspěchem společnosti
byla organizace světového kongresu (XI. Intemational Congress of EMG and Clinical Neurophysiology),
pořádaného ve dnech 7. - 11. 9. 1999 v Praze s počtem 1400 účastníků. Publikačním výstupem
kongresu je monografie Clinical Neurophysiology at the Beginning of the 21st Century (editoři Z.
Ambler, S. Nevšímalová, Z. Kadaňka, P. M. Rossini), vydaná jako suplementum časopisu Clinical
Neurophysiology (Vo 53, Elsevier 2000), která soustředila originální práce vybraných řečníků formou
Proceedings.
Časopis
V posledních 10 letech je vydáván časopis Klinická neurofyziologie s přehlednými i odbornými články,
informacemi o trendech technického rozvoje oboru i aktuálních informacích o aktivitách společnosti.
Časopis je distribuován všem členům společnosti.
Zahraniční spolupráce
Společnost pro klinickou neurofyziologii je součástí mezinárodní federace (lnternational Federation for
Clinical Neurophysiology, IFCN), jde o členství kolektivní. Členství v této federaci opravňuje společnost
k získání grantů mladých neurofyziologů pro účast na evropských i světových kongresech této federace,
které se pořádají každé 2 roky, a k publikaci abstrakt ze sjezdů společnosti v časopise Clinical
Neurophysiology (vysoký impakt faktor).
Zahraniční spolupráce společnosti je velmi rozsáhlá a umožňuje uskutečňování mezinárodních
grantových projektů i organizaci studijních pobytů a stáží.
Ocenění
V rámci mezinárodních vztahů bylo uděleno čestné členství i další pocty řadě významných
zahraničních neurofyziologů (prof. Desmedt, prof. Broughton, prof. Metral, prof. Lombrori a dalším),
zpravidla při příležitosti pořádání mezinárodních akcí.

Jedním z nejvýznamnějších vyznamenání české neurofyziologie bylo ocenění MUDr. R. Jecha, PhD.,
mezi 6 nejlepšími světovými mladými neurofyziology, a to cenou udělovanou při příležitosti 50. výročí

mezinárodní organizace IFCN. Mezi nejvýznamnější v minulosti oceněné české neurofyziology patří:
prof. MUDr. Ivan Lesný, DrSc. - nestor a zakladatel oboru, doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., a prof. MUDr.
Leodegard Cigánek, DrSc.
Vnitřní členění
Společnost má jedinou sekci sdružující laborantky.
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