Zápis ze zasedání výboru
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
21. 4. 2016 – Hradec Králové
Přítomni:

Brázdil Milan, Krajča Vladimír, Kremláček Jan, Novotná Irena, Petránek
Svojmil;

Omluveni:

Bareš Martin, Hluštík Petr, Jech Robert, Keller Jiří, Marusič Petr,
Štětkářová Ivana;

Zastoupení revizní komise: Hronová Blanka;
Hosté:

Martin Horna, zástupce MH Consulting s.r.o. – pořadatel 63. ČSSKN;

Hlasování o zápisu a jednotlivých ustanoveních proběhlo elektronicky per rollam 30. 4. 2016:
pro: 9

proti:0

zdrželi se: 2

Závěr: Výbor schválil zápis a jednotlivá ustanovení tohoto zápisu.

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

návrhy na ocenění;
63. ČSSKN v Praze;
návrh řečníka pro Amblerovu přednášku;
neurofyziologická škola;
informace FO;
informace HuBraM;
informace sekce NPvN;
příprava voleb ČSKN;
další zasedání výboru;
různé.

Hlasování o programu zasedání
Hlasování - pro: 5

proti: 0

Závěr: Výbor schválil program zasedání.

zdrželi se: 0

ad 1.
projednání návrhů na ocenění
Výbor navrhl přidělit Čestného uznání ČSKN za přínos k rozvoji klinické neurofyziologie
MUDr. Josefu Krausovi, CSc. a
doc. MUDr. Edvardu Ehlerovi, CSc.
Uznání budou předána v rámci 63. ČSSKN v Praze.
Ocenění udělená naší společností jsou ke zhlédnutí na http://www.neurofyziologie.cz/oceneni.html.

ad 2.
63. ČSSKN v Praze
proběhne 3. - 4. listopadu 2016, Hotel Pyramida, Praha, sjezd organizuje MH Consulting, s.r.o.
http://www.mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_obecne-98.html
Hlavní témata:
funkční mapování mozku;
periferní neurofyziologie;
neurofyziologie spánku;
současné biomedicínské trendy v neurofyziologii;
EEG v psychiatrii.
Rámcová představa prostorů pro sjezd:
2 sály pro 200 a 60 osob;
NF škola 3 sály pro 30 osob v dopoledních hodinách.
MH Consulting předloží návrh rozpočtu do 30. 5. 2016, následně bude upřesněna výše registračních
poplatků.
V. Krajča informoval, že SBMILI ČLS JEP podpoří sjezd částkou 15 tis. Kč. Výbor děkuje již tradičnímu
spolupořadateli našich setkání.
V programu sjezdu je rezervována kapacita pro uspořádání tematického bloku sekcí HuBraM zaměřené na mapování mozku s vyžádanými přednáškami a sekcí sNPvN s programem zaměřeným
především na vzdělávání sester/laborantek. Mezi další témata patří problematika biomedicínského
inženýrství v klinické neurofyziologii, která bude organizována ve spolupráci se SBMILI ČLS JEP.
Konání 64. sjezdu ČSSKN proběhne na Slovensku, jakmile budou známy další podrobnosti, budou NF
obci šířeny elektronicky.

ad 3.
návrh řečníka pro Amblerovu přednášku
Výbor otevírá výzvu k nominacím na řečníka pro Amblerovu přednášku. Uzávěrka pro návrhy je 31. 5.
2016 a návrhy může podávat člen ČSKN. Výbor z nominovaných vybere řečníka, který pronese
slavnostní Amblerovu přednášku v rámci 63. ČSSKN.

ad 4.
neurofyziologická škola při 63. ČSSKN
Po předchozí domluvě výbor pověřuje organizací školy Roberta Jecha, aby pokračoval v organizaci
třech bloků NF školy, v časové dotaci 2x 45 minut.
Jeden blok NF školy bude pod záštitou sekce HuBraM věnován klinickému využití funkčního
mapování mozku, další blok pod záštitou sekce NPvN bude zaměřen na správnou laboratorní praxi a
cílen především na sestřičky a laboranty. Třetí blok bude pod patronací komise pro funkční odbornost
evokované potenciály zaměřen na klinické využití transkraniální magnetické stimulace a
motorických evokovaných potenciálů.
NF škola bude zpoplatněna 200 Kč a evaluována dotazníkovým šetřením mezi účastníky.
Absolventům NF školy budou vystaveny certifikáty (náklady na vystavení certifikátů nejsou zahrnuty
v poplatku, který je zamýšlen pro lektory NF školy).

ad 5.
informace FO
informace foEEG
J. Zárubová: komise pravidelně zasedá, Další termín zasedání komise i zkoušení je 26. 5. 2016,
Nemocnice Na Bulovce. Aktuální přehled činnosti je na
http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html;
informace foEMG
Z. Kadaňka: : komise pravidelně zasedá, nejbližší termín zkoušení je v rámci
Neuromuskulárního kongresu v Brně 5. – 6. 5. 2016; Aktuální přehled udělených odborností a
dalších informací je na http://www.neurofyziologie.cz/foEMG.html
informace foEP
R. Jech: komise aktivně pracuje, aktuální přehled činnosti je na
http://www.neurofyziologie.cz/foEP.html;
informace foION
http://www.neurofyziologie.cz/foION.html

S. Ostrý: komise aktivně pracuje v nezměněném složení, Dr. Tomáš v září-říjnu 2015 úspěšně
složil praktickou zkoušku;
M. Brázdil: komise funguje, ale dosud nemá zájemce o foION – Intrakraniální EEG a přímá
kortikální stimulace (ECoG);
R. Jech: komise funguje, ale dosud nemá zájemce o foION – Mikroregistrace pro účely
hluboké mozkové stimulace (MER–DBS).

ad 6.
informace sekce funkčního mapování mozku (informuje ing. Mikl)
Sekce má aktuálně 45 členů a dalších 44 příznivců registrovaných na www.hubram.cz, pravidelně
pořádá edukační aktivity (fMRI workshopy v Brně a Olomouci). Sekce připravuje volby do rady, které
by měly proběhnout na přelomu roku 2016/2017. Poslední zápis ze zasedání rady sekce je ke
zhlédnutí v sekci http://neurofyziologie.cz/dokumenty.html.

ad 7.
informace sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii (informuje Mgr. Zlonický)
V rámci 62. ČSSKN proběhlo ustavující zasedání Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii
spojené s volbou do rady sekce, která získala mandát do roku 2017. Sekce začala plnit svůj základní
cíl, a to zajišťování vzdělávacích aktivit nelékařským pracovníkům z neurofyziologických pracovišť.
V rámci lednového Nástavbového kurzu EEG a epileptologie, který zaštítil Národní ústav duševního
zdraví v Klecanech, byl celý den věnován především vzdělávání EEG laborantek ve spolupráci s naší
Sekcí. Kromě odborného programu se účastníkům dostalo jedinečné příležitosti prohlédnout si
recentně vybudované prostory i vznikající výzkumné laboratoře. Další pokusy o zajištění vzdělávacích
aktivit nebyly úspěšné a byly ukončeny většinou už na začátku jednání s organizátory.
Aktuálně má sekce NPvN 12 plnohodnotných členů a 27 příznivců, kteří sledují dění v Sekci a její
aktivity.

ad 8.
příprava voleb ČSKN v r. 2017
Harmonogram nadcházejících voleb do výboru a revizní komise ČSKN je následující:
leden 2017 – návrh na členy volební komise;
únor - březen – výzva pro delegování kandidátů (samostatně do revizní komise a výboru);
duben – rozeslání hlasovacích lístků;
květen – vyhodnocení.

E. Petránek informoval, že sekretariát ČLS JEP pro své odborné složky/spolky poskytuje službu
organizace voleb. Výbor ČSKN se seznámí s touto možností a podle výhodnosti se rozhodne, zda
bude realizovat volby vlastními silami, nebo využije služeb sekretariátu.

ad 9.
Další zasedání výboru proběhne na 63. ČSSKN v Praze

ad 10.
Různé
V. Krajča informoval o světovém kongresu a lékařské fyziky a biomedicínského inženýrství v Praze
2018 - http://www.iupesm2018.org
Milan Brázdil informoval, že v rámci 12. Evropského epileptologického kongresu, který se bude konat
11. - 15. 9. 2016, bude organizován výukový EEG kurz pro laboranty vedený v angličtině. Výrazně
snížený poplatek pro EEG laboranty – informace bude vyvěšena …
Irena Novotná upozornila na konání vzdělávacích kurzů pro laboranty, nejbližší 12/2016, oznámení
budou nadále zveřejňovány na stránkách neurofyziologie.cz.

Zasedání elektronickou formou svolal, předsedal mu a zápis vyhotovil
Jan Kremláček
V Hradci Králové 21. 4. 2016

