Zápis ze schůze Výboru ČSKN ČLS JEP dne 20. 10. 2020 (telekonference)
Přítomni: M. Brázdil, E. Ehler, P. Hluštík, J. Kremláček, J. Keller, P. Marusič, R.
Mazanec, M. Mikl, I. Novotná, S. Ostrý, I. Rektorová, I. Štětkářová P. Zlonický
Omluven: R. Jech
Zapsal: M. Brázdil
1/ Odsouhlasení navrženého programu a revize plnění úkolů z poslední schůze
výboru ze dne 17. 4. 2020.
2/ Od dubnové schůze Výboru proběhlo per rollam hlasování o cenu ČSKN, ve
kterém zvítězila práce Pavla Hoka a kol. Differential Effects of Sustained Manual
Pressure Stimulation According to Site of Action. Front Neurosci 2019 Jul
17;13:722. doi: 10.3389/fnins.2019.00722. eCollection 2019. Výbor vzal
výsledek soutěže na vědomí. Oficiální předání ceny proběhne na nejbližším
Českém a slovenském sjezdu klinické neurofyziologie, kde také bude vítězná
práce prezentována.
3/ R. Mazanec informoval Výbor o aktuálním stavu stran letošního Českého a
slovenského sjezdu klinické neurofyziologie, jenž měl proběhnout v Praze.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci byl po dohodě Výboru sjezd
přesunut na příští rok, a to včetně plánovaného programu a škol klinické
neurofyziologie (předběžně by se měl konat opět v říjnovém termínu). Zásluhou
organizátorů nevznikly v souvislosti se zrušením letošního termínu společnosti
žádné finanční ztráty.
4/ Se souhlasem organizátorů (E. Ehlerem a J. Kremláčkem) 68. společného
sjezdu klinické neurofyziologie v Pardubicích dojde k jeho přesunu na rok 2022.
5/ M. Brázdil připomněl nutnost reakreditace školících pracovišť pro jednotlivé
funkční odbornosti dle platných „Stanov komisí pro funkční odbornosti v
klinické neurofyziologii“ (odkaz viz níže). V tomto duchu budou ještě písemně
informováni předsedové jednotlivých komisí (zajistí M. Brázdil).
(https://www.neurofyziologie.cz/doc/Komise_pro_funkcni_odbornostistatut_2018.pdf)
6/ Výbor odsouhlasil navrženou úpravu podmínek pro získání funkční
odbornosti ION – Intrakraniální EEG a přímá kortikální stimulace (ECoG) ve
smyslu nahrazení závěrečného testu ústním pohovorem. Finálně bude ještě tato
změna potvrzena Komisí pro odpovídající fo a současně budou co nejdříve
akreditována školící pracoviště.
7/ Výbor se připojil k doporučení ČLPE k provádění EEG vyšetření v době
COVID-19 epidemie. Materiál bude současně umístěn na web stránky naší
společnosti.

8/ P. Marusič připraví již opakovaně na Výborech diskutované návrhy nových
neurofyziologických kódů (HD-EEG a ESI) a následně dojde k zahájení jednání
s MZ!
9/ Výbor byl seznámen s informacemi z IFCN
10/ Schválena členství v ČSKN:
MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
Ing. Vlastimil Koudelka, Ph.D.
Ing. Luboš Brabenec
Flašarová Romana
Ukončeno členství:
MUDr. Hana Pavlíčková
Mgr. Zuzana Vučková
Lucie Fűrstová
11/ Výbor přijal od pokladníka zprávu o hospodaření společnosti, bilance je
mírně pozitivní.
12/ Následující schůze Výboru proběhne na jaře 2021 (datum i formát bude
upřesněn dle epidemiologické situace)

