Zápis ze schůze Výboru ČSKN ČLS JEP dne 12. 4. 2019 (Brno)
Přítomni: M. Brázdil, I. Rektorová, M. Mikl, I. Novotná, P. Zlonický a telekonferenčně J. Kremláček, J. Keller, P. Marusič, R. Mazanec.
Omluveni: R. Jech, S. Ostrý, I. Štětkářová
Z technických důvodů nepřipojeni E. Ehler a P. Hluštík (omluveni dodatečně)
Zapsal: M. Brázdil
1/ Krátký přehled dění v ČSKN od poslední schůze Výboru v Martině (XI/2018).
Bylo konstatováno, že všechny termínované úkoly byly členy Výboru splněny.
2/ Výbor byl opět informován o průběhu přípravy 17. evropského sjezdu
klinické neurofyziologie (ECCN), který se bude konat ve dnech 5. - 8. června 2019
ve Varšavě. Dle informace od organizačního výboru sjezdu přijato více než 300
příspěvků a navýšen počet cestovních stipendií pro mladé neurofyziology
z původních 25 na 30. Aktivní zastoupení ČR na této prestižní neurofyziologické
akci zajištěno, účastí na plánovaném General Assembly (7. 6.) pověřen M. Brázdil
(MB). Propagační leták na ECCN bude rozeslán elektronicky všem členům ČSKN
(J. Kremláček).
3/ M. Brázdilem byl detailněji představen draft Evropského curricula klinické
neurofyziologie, který byl rozeslán národním společnostem z EC-IFCN koncem
března t.r., a který bude dále diskutován na ECCN ve Varšavě. Tento materiál má
v budoucnu nabídnout referenční rámec definující základní kompetence, kterých
by měl dosáhnout klinický neurofyziolog v zemích EU při úspěšném zakončení
výcviku. EC-IFCN si jasně uvědomuje, že je nerealistické dosažení úplného
sjednocení organizace klinické neurofyziologie (CN) v zemích EU, současně je
však dle ní žádoucí jistá harmonizace v této části medicíny, zejména se
zaměřením na vzdělávání v CN nejen postgraduálně, ale i pregraduálně, na
kontinuální vzdělávání a trénink ve speciálních moderních neurofyziologických
technikách. Výbor ČSKN se shodl na následujícím závěru, který bude zaslán
Evropské sekci IFCN: ČSKN podporuje tuto aktivitu EC-IFCN a doporučuje
pokračovat v široké diskusi směřující k finalizaci Curricula. MB současně požádá
vedoucí komisí pro funkční odbornosti v EEG, EMG a EP (dr. Jana Zárubová, prof.
Z. Kadaňka a prof. R. Jech) o jejich zapojení se do této diskuse (ideálně i v rámci
plánované schůzky ve Varšavě), provedení analýzy stávající náplně výcviku
v jednotlivých modulech CN (základních funkčních odbornostech) a inspiraci
evropským curriculem při jejich modernizaci.
4/ Dále byla detailně diskutována příprava letošního Českého a slovenského
sjezdu klinické neurofyziologie v Brně (24. - 25. 10. 2019 v kongresovém centru
hotelu Holiday Inn). Plně v provozu jsou web stránky sjezdu s hlavními tématy
sjezdu a organizačními informacemi pro účastníky, deadline na abstrakta byl
stanoven na 17. 9. 2019. Výbor byl seznámen s předběžným programem sjezdu –
zahájení sjezdu plenární sekcí dne 24. 10. v 10.00 hod (její součástí bude i
předání cen ČSKN 2017 a 2018 a krátké přednášky výherců + přednáška laureáta

letošní Amblerovy ceny), zakončení sjezdu proběhne dne 25. 10. v cca 16.00 hod.
Celkem je v průběhu sjezdu plánováno 13 sekcí, 5-6 bloků škol klinické
neurofyziologie a posterová sekce. Diskusní rautová večeře proběhne ve čtvrtek
od 19.00 hod. Začátkem září Výbor ČSKN ještě distribuuje elektronicky členům
společnosti upomínku deadline na abstrakta a přihlášení se na sjezd.
5/ S. Ostrý písemně informoval Výbor o výsledku jednání pracovní skupiny MZ
stran nových kódů pro intraoperační monitoraci EP a EMG+neurografie a
paralelně pro extraoperační přímou el. kortikální stimulaci: odpovídající kódy
29151, 29241 a 29181 jsou uvedeny návrhu novely vyhlášky a měly by se objevit
v číselníku 2020.
6/ Vedoucí komisí pro udělování funkčních odborností budou vyzváni k
pravidelné komunikaci s vedením ČSKN (zajistí MB).
7/ Mezi členy ČSKN byla přijata MUDr. Petra Migalová (Ostrava) a Bc. Alisa
Loginova (Praha). Další dva zájemci o členství – Tetiana Savchenko a Miloslava
Mojžíšová budou vyzváni k zaslání jejich životopisu a motivačního dopisu před
vlastním hlasováním o jejich členství.
8/ Elektronicky bude ještě jednou rozeslána členům společnosti informace o
deadline na publikační cenu ČSKN za rok 2018: 31. 5. 2019.
9/ Závěrem krátce diskutována aktuálně využitá forma schůze Výboru, kvalita
telekonference nehodnocena příliš pozitivně, problém s připojením byl
pravděpodobně dán zčásti i nevyužitím doporučeného prohlížeče Chrome.
Otázkou je, zda ve formě telekonferencí pro schůze Výboru výhledově
pokračovat…
10/ Následující schůze výboru ČSKN proběhne v rámci letošního
neurofyziologického sjezdu (v polední pauze 24. 10. 2019, Holiday Inn).

