Zápis 2. zasedání výboru

Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
12. 11. 2010 – Praha Čestlice

Přítomni: Brázdil Milan, Hronová Blanka, Kremláček Jan, Jech Robert, Krajča Vladimír, Moráň
Miroslav, Novotná Irena, Petránek Svojmil Ebu, Zbytovská Renata
Omluveni: Bednařík Josef, Bareš Martin
Zastoupení revizní komise: Hluštík Petr, Marusič Petr, Štětkářová Ivana

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

rozvoj společnosti
sekce funkčního zobrazování
publikační cena
čestné členství
kandidatura ČSKN jako organizátora konference EC IFCN
logo společnosti
podmínky poskytování stipendií
neurofyziologické výkony

ad 1.
Pro další rozvoj společnosti bylo konstatováno, že koncepce sjezdu, který navrhli organizátoři 57.
společného sjezdu české a slovenské neurofyziologické společnosti je vhodným modelem vedoucím
k vyšší návštěvnosti. Model je postaven na topické organizaci sympozií, škole klinické neurofyziologie
a bloku kazuistik. Ze zkušenosti s organizací klinické školy navrhuje její organizátor Robert Jech, aby
obsah jednotlivých kurzů byl řízen editorem s ohledem na zaměření školy. Jako další logické
pokračování kurzů je organizace „hands‐on“ workshopů. Výbor doporučuje pokračování a zlepšování
tohoto modelu i v dalších konferencích společnosti.
ad 2.
V pro další rozvoj společnosti bylo navrženo založit „Sekci funkčního zobrazování“ jakožto rozvíjející
heterogenní oblasti (EEG zobrazování, fMRI, PET, NIRS), které spojuje neurofyziologická tématika.
Výbor oslovil následující členy společnosti Roberta Jecha, Michala Mikla a Petra Hluštíka, aby v této
oblasti podnikli první kroky – oslovení potenciálních zájemců a klíčových osob v oblasti funkčního
zobrazování.
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ad 3.
Výbor otevřel otázku pojmenování ceny, kterou bude každoročně vypisovat za publikační aktivitu. Po
té, co Ebu Petránek vysvětlil vazbu mezi Piťhovou cenou a historickou nutností vázat cenu na
osobnost československou, se výbor dohodl, že cena, kterou bude udělovat, by mohla odrážet
osobnost v československé neurofyziologické historii proslulejší. Jako jediný a všemi schválený návrh
byl pojmenovat cenu po prof. L. Cigánkovi.
ad 4.
Výbor diskutoval formu čestného členství jako vyjádření o zásluhy o rozvoj SKN a rozhodl se sbírat
návrhy na kandidáty pro tuto formu uznání, které bude udělovat v rámci budoucích společných
sjezdů.
ad 5.
Na základě žádosti Ivana Rektora, která je uvedena v příloze tohoto dokumentu výbor pověřuje I.
Rektora jednáním ve věci ucházení se o organizaci sjezdu EC IFCN v nadcházejícím období.
ad 6.
Výbor se rozhodl vypsat soutěž na logo SKN. Soutěž bude v prvním kole vypsána jako sběr nápadů,
které budou zasílat zájemci na adresu výboru. Vybraný návrh bude navržen na grafické dopracování a
odměněn.
Ad 7.
Prostřednictvím SKN získalo 5 mladých neurofyziologů podporu IFCN a zúčastnilo se sjezdu ICCN v
Kobe. Na 57. společném sjezdu české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii však
nebyla prezentována žádná z oceněných prací, a proto výbor rozhodl podmínit budoucí přidělení
stipendií účastí na fóru SKN.
ad 8.
Výbor vyjádřil podporu pro registraci dalších výkonů Ivaně Štětkářové a Robertu Jechovi. Pro
inspiraci byly oběma zaslány formuláře listů pro registraci výkonů intraopearačního monitorování,
které podává S. Ostrý aj. Bednařík prostřednictvím ČSKN.

Příští zasedání výboru bude dohodnuto elektronickou cestou.

Zapsal Jan Kremláček
V Čestlicích 13. 11. 2010
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Příloha – dopis I. Rektora
Prosím proto touto formou, abyste na výboru projednali výzvu Luise Garcia ‐Larrey, abychom se
ucházeli o pořádání příštího evropského sjezdu klinické neurofyziologie v Brně.
Shrnuji:
 minule evropské sjezdy mely 800‐900 účastníku. To jsou pocty cs. neurologických sjezdu,
Brno tuto kongresovou kapacitu má.
 Dopravní dostupnost se zřetelně zlepšila, na silničním spojeni Brno ‐ letiště Vídeň t.č. není
dálnice už jenom na 40 km, na rakouské straně se dále staví.
 S pořádaným mezinárodních sjezdu máme zkušenosti ‐ letos například úspěšný First
International Congress on Epilepsy, Brain and Mind v Praze. V Brně jsme pořádali Danube
symposium s 650 účastníky v roce 2006.
 jméno české, a také brněnské klinické neurofyziologie je takové, že nás G‐L povazuje za
vazného kandidáta.
Proto prosím, aby mne výbor pověřil dalším jednáním jako convenora sjezdu. Zahájil bych jednaní s
Guarantem na přípravě prezentace pro soutěž, která bude v Říme. Výbor budu průběžné informovat.
Je to ovšem výzva a závazek, v případě, že uspějeme, budeme se muset angažovat všichni.
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