Zpráva o činnosti
Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
12. 11. 2010 – Praha Čestlice
duben 2010
–

–

ustanovující schůze výboru 30. 4. 2010
o
Předseda:
Kremláček Jan
o
Místopředseda: Petránek Svojmil Ebu
o
Sekretář:
Jech Robert
o
Pokladník:
Moráň Miroslav
o
Delegát IFCN:
Brázdil Milan
o
Členové:
Bareš Martin, Bednařík Josef, Hronová Blanka,
Krajča Vladimír, Novotná Irena, Zbytovská Renata
dohodnuty sjezdy 2x za 3 roky v Česku, změna odsouhlasena i ve Slovenské spoločnosti
pre klinickú neurofyziológiu

květen 2010
–
–
–

návrh stanov
rezervována internetová doména a stránky společnosti www.neurofyziologie.cz
aktualizace členské základny

červen 2010
–
–
–

rozpracování stanov
žádost o IFCN stipendia
participace na ČSNS v Hradci Králové – sekce Neurofyziologie zraku bude 27.11. 2009

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 o podporu IFCN zažádalo pět kandidátů (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
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září 2010
–
–

návrh na změnu názvu společnosti, zapracování do návrhu stanov
vyhlášena podpora mladým neurofyziologům (dále grant) v rámci neurofyziologických
sjezdů formou grantu s těmito pravidly:
1. grant vypisuje výbor společnosti vždy v souvislosti s konáním společného sjezdu
klinické neurofyziologie
2. grant má formu uhrazení registračního poplatku
3. grant je udělován maximálně 5 vybraným neurofyziologům zaregistrovaným k aktivní
účasti a věkem do 35 let, kteří o grant požádají a jsou členy SKN
4. selekci mezi kandidáty může výbor delegovat na programový výbor sjezdu

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

listopad 2010
–

vypracován návrh pravidel pro cenu za publikaci v oboru klinické neurofyziologie:
1. soutěž je každoročně vypisována na stránkách společnosti
www.neurofyziologie.cz;
2. do soutěže je možné přihlásit publikační práci z oblasti neurofyziologie, která
splňuje následující podmínky:
‐ vznikla v České republice;
‐ byla vydána v roce předcházejícím vypsání soutěže;
‐ je monografií nebo je článkem v časopise s impakt faktorem vyšším než 1,0;
3. publikaci přihlašuje do soutěže první autor práce zasláním následujících
dokumentů předsedovi společnosti:
‐ průvodní dopis obsahující informace o zaměstnání a věku prvního autora a
jeho seznam publikací;
‐ jeden výtisk (kopii) práce;
4. žadatel může v jednom roce přihlásit pouze jen jednu publikaci;
5. žádosti posuzuje výbor společnosti, v případě, že je žadatelem člen společnosti,
neúčastní se jednání o udělení ceny;
6. v případě většího počtu velmi kvalitních prací může výbor udělit dvě ceny – jednu
bez věkového omezení a druhou juniorskou (první autor do 35 let);
7. vítězná práce bude presentována na nejbližším neurofyziologickém sjezdu;
8. výsledky soutěže budou zveřejněny na stránkách společnosti a žadatel obdrží
odměnu 10.000,‐ Kč.

–

jednání s nakladatelstvím Elsevier o uznání časopisu Clinical Neurophysiology coby
oficiálního časopisu naší společnosti
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byli přijati tito noví členové společnosti:
Dušek Petr, MUDr., 1.LFUK a VFN, Praha
Fečíková Anna, 1.LFUK a VFN, Praha
Gescheidt Tomáš, MUDr. (I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně)
Havránková Petra, MUDr., 1.LFUK a VFN, Praha
Holiga Štefan, Mgr., Max Planck Institute, Lipsko
Keller Jiří, MUDr., Nemocnice Na Homolce, Praha
Kubová Zuzana, Prof. MUDr. CSc., LFUK HK
Langrová Jana, MUDr. PhD., LFUK HK
Mautner Pavel, ing. PhD., FAV ZČU
Růžička Filip, MUDr., Nemocnice na Homolce, Praha
Serranová Tereza, MUDr., 1.LFUK a VFN, Praha
Sieger Tomáš, Mgr., 1.LFUK a FEL ČVUT, Praha
Srp Antonín, MUDr., 1.LFUK a VFN, Praha
Szanyi Jana, MUDr. PhD., LFUK HK
Vít František, ing. LFUK HK
Wild Jiří, Mgr., FEL ČVUT, Praha
členství ve společnosti ukončila:
Synková Alena, MUDr. Poliklinika Modřany, Praha

11. 11. 2010 v Hradci Králové

Jan Kremláček
předseda Společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
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