Zápis 3. zasedání výboru

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
21. 4. 2011 – Brno

Přítomni: Bareš Martin, Bednařík Josef, Brázdil Milan, Hronová Blanka, Kremláček Jan, Jech Robert,
Krajča Vladimír, Moráň Miroslav, Petránek Svojmil Ebu, Zbytovská Renata
Omluveni: Novotná Irena
Zastoupení revizní komise: Marusič Petr
Program jednání:
1. výběr loga ze dvou návrhů
2. projednání návrhů a strategie (forma, typ, příležitost) udělování čestných členství
3. informace o nadcházejícím 58. společném sjezdu české a slovenské společnosti pro klinickou
neurofyziologii (ČSSKN)
4. návrh harmonogramu práce revizní komise
5. informace o stavu členské základny
6. informace delegáta pro IFCN
7. informace o časopisu Clinical Neurophysiology (CN)
8. zřízení on-line přístupu k časopisu CN
9. informace funkčních odborností
10. informace o sekci funkčního mapování mozku
11. informace o spolupráci se SBMILI
12. informace o sekci laborantů
13. návrh na využití SW služeb pro zefektivnění práce výboru
14. informace o přípravách na kandidaturu ČSKN jako pořadatele ECCN
15. informace o European Union Medical Specialists
16. informace o projektu IFCN Score
17. různé
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ad 1.
V prosinci 2010 výbor společnosti vyzval členskou základnu ke spolupráci při tvorbě loga. Sešlo se
šest návrhů, které jsou uveřejněny na adrese http://www.neurofyziologie.cz/logo.html. Výbor se
neshodl nadpoloviční většinou na jednom návrhu, a proto byli autoři tři nejlépe hodnocených návrhů
vyzváni k jejich dopracování. Jeden z autorů podklad nenabídl a výbor tedy hodnotil dva návrhy na
svém zasedání. Jako vítězné bylo zvoleno logo ve formě černého čtverce s dvěma bílými křivkami níže
připojené (7 hlasů pro logo 4 přítomní se zdrželi).

V souvislosti se zakoupením výtvarného návrhu a převodem práv užívání na společnost se Milan
Brázdil se nabídl, že zjistí podmínky pro zřízení právní ochrany proti zneužití loga.
ad 2.
Výbor se shodl, že udělování čestných členství bude probíhat při příležitosti společných sjezdů české
a slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Ocenění bude udělováno ve dvou formách, tak jak je
ukotvují stanovy ČLS JEP: čestné členství ČLS JEP a čestné členství ČSKN ČLS JEP. Čestné členství ČLS
JEP je zpravidla udělováno držiteli čestného členství ČSKN ČLS JEP.
Výbor se shodl na dvou nominacích pro udělení čestného členství ČSKN ČLS JEP, které předloží
k informaci předsednictvu ČLS JEP. Ocenění budou předána v rámci 58. ČSSKN v Brně
(http://www.csns2011.cz/).
ad 3.
Josef Bednařík upřesnil informace o sjezdu, bylo dohodnuto, že škola klinické neurofyziologie bude
mít 7 bloků, poběží paralelně a jeden blok bude laborantský. Podrobnosti o termínech a programu
budou uveřejňovány na stránkách sjezdu: www.csns2011.cz
Výbor se shodl na zveřejnění pozvánky na 58. sjezd ČSSKN společně 25. sjezdem ČSNS v CN.
ad 4.
Petr Marusič přednesl návrh, aby výbor předkládal roční zprávu o činnosti revizní komisi ke kontrole
za období od července předcházejícího do června aktuálního roku místo současného kalendářního
roku. Protože zprávu o činnosti, rozpočet i revizní zprávu schvaluje shromáždění členů organizační
složky, které se schází obyčejně v posledním čtvrtletí roku v během sjezdu ČSSKN a v této době ještě
materiály nutné pro roční kalendářní období aktuálního roku nejsou přístupné. Varianta hodnocení
zpožděného o téměř rok byla zamítnuta pro odtržení aktuální situace.
Výbor s návrhem souhlasil. Revizní komise si potřebné dokumenty pro svou činnost od výboru
vyžádá.
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ad 5.
Informace o členské základně podala Blanka Hronová.
V uplynulém období jsme do naší společnosti přijali:
Hluštík Petr, Prof. MUDr Ing, Neurologická klinika FN UPOL;
Kubová Zuzana, Prof. MUDr. CSc., LFUK HK;
Langrová Jana, MUDr. PhD., LFUK HK ;
Mautner Pavel, ing. PhD., FAV ZČU;
Serranová Tereza, MUDr., 1.LFUK a VFN, Praha;
Szanyi Jana , MUDr. PhD., LFUK HK;
Vít František, ing. LFUK HK;
Zákravská Hana, MUDr., EMG-EP laboratoře NsP Havířov a NCH kliniky FN Ostrava.
Členství za rok 2010 zrušili:
MUDr. Urban Pavel, MUDr. (ruší i členství v ČNS);
Štefanová Jarmila, MUDr.;
Žwaková Irena, MUDr.;
Hejlová Zdenka;
Švecová Eva, MUDr. - zemřela 5. 2009.

Protože vznikly nedorozumění při přihlašování nových členů, sl. Kotíková z centrální evidence ČLS JEP
(evidence) upřesnila správný postup při podávání přihlášek:
1) Přihlášku http://www.cls.cz/Registrace zájemce vyplní a zašle na evidenci:
Členská evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2;
tel. 224 266 216, fax. 224 266 212, e-mail: cle@cls.cz.
2) Evidence zkontroluje, zda uchazeč nebyl vyloučen z řad ČLS JEP pro neplacení členských
příspěvků. Pokud je přihláška v pořádku zašleme ji evidence poštou k vyjádření výboru ČSKN
(poštu je zasílána 1x měsíčně).
3) Výbor se vyjádří k uchazeči a nejlépe písemnou formou své vyjádření zašle na evidenci
4) Uchazeč dostane z evidence vyrozumění společně s pokyny pro zaplacení členského poplatku.
5) Členství vzniká po zaplacení poplatku.
ad 6.
Informace z IFCN poskytl Milan Brázdil.
1) IFCN neposkytuje přímé dotace členským společnostem, prostředky směřuje na EC-IFCN,
která prostředky přerozděluje na jednotlivé aktivity. V tomto roce jsou to například
stipendia pro mladé účastníky konference ECCN (http://www.oic.it/eccn2011/).
2) V rámci ECCN proběhne prezentace projektu SCORE
(http://www.ifcn.eu/images/stories/PDF/SCORE%20abstract.pdf)
ad 7.
Informace z redakční rady časopisu Clinical Neurophysiology
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Marin Bareš, náš zástupce v redakční radě, se zapojil do její činnosti zejména v procesu recenzního
řízení (13-15 řízení od ustanovení – prosinec 2010)
ad 8.
Informace o přímém přístupu k časopisu Clinical Neurophysiology
Prostřednictvím přihlášení na http://www.neurofyziologie.cz/members/clin_neuro_form.html
mohou stávající členové ČSKN přistupovat k plnotextovým časopisům našeho oficiálního publikačního
média. Po zjištění aktuálního stavu členské základny bude přístup omezen pouze pro členy
společnosti ČSKN se zaplaceným členským poplatkem za rok 2011.
ad 9.
Informace funkčních odborností
EMG – prof. Zdeněk Kadaňka podal písemnou zprávu o činnosti komise, která se v roce 2010 sešla 2x:
6. 5. 2010 v Brně vyzkoušela 4 uchazeče a třem funkční odbornost EMG přiznala
26. 11. 2010 v Hradci Králové vyzkoušela 1 uchazečku, která funkční odbornost EMG získala
EEG – Ebu Petránek konstatoval, že zkoušky probíhají pravidelně 3x ročně a jsou obsazeny
EP – 19. 2. 2011 byl Robert Jech po souhlasu výboru s koncepcí pověřen návrhem komisí a podmínek
pro udělení funkční odbornosti EP pro jednotlivá zaměření funkční odbornosti:
-

funkční odbornost EP se zaměřením motorickým a somatosenzorickým – zahrnující SSEP, MEP +
TMS;
funkční odbornost EP se zaměřením sluchovým – zahrnující BAEP, AEP, ERP;
funkční odbornost EP se zaměřením zrakovým – zahrnující VEP, ERP.

Na zasedání výboru Robert Jech vystoupil s návrhem sjednotit zaměření a vytvořit jednu zkušební
komisi. Návrh zašle v písemné podobě a výbor návrh znovu projedná.
ION – Na základě aktivity při podání návrhu výkonů intraoperačního monitorování a dohody uvnitř
výboru ČSKN byl jednáním ve věci registrace výkonů pověřen MUDr. Svatopluk Ostrý. V této
souvislosti vyvstala potřeba udělovat funkční odbornost Intraoperační Neurofyziologie (ION). Josef
Bednařík byl jmenován garantem vzniku komise pro IOM a jejím delegovaným členem.
Josef Bednařík prezentoval podklady Svatopluka Ostrého, který organizuje komise pro tři větve
odbornosti: ION-EP, ION-ECoG, ION-DBS. Aktuálně jsou formovány jednotlivé komise a podmínky pro
udělování funkční odbornosti.
Výbor konstatoval, že je třeba zakotvit statut a funkci komisí pro udělování funkčních odborností
v dokumentu, který se stane součástí/přílohou statutu ČSKN. Robert Jech společně s podkladem pro
změnu koncepce komise EP připraví i pracovní materiál dokumentu. Termín pro dodání návrhu
dokumentu i koncepce EP byl stanoven do konce VII. 2011.
Dále bylo určeno, že každá komise podá informaci o jménech a počtu provedených zkoušek
pokladníkovi ČSKN pro kontrolu přeúčtování poplatků za zkoušky.
4

ad 10.
Skupina (Milan Brázdil, Petr Hluštík, Robert Jech, Jan Kremláček, Petr Marusič, Michal Mikl)
jmenovaná výborem pro konstituci Sekce pro funkční mapování mozku připravuje spuštění
redakčního internetového systému a registračního systému, následné oslovení možných redaktorů a
posléze i odborné veřejnosti. Spuštění práce sekce je plánováno na 58. ČSSKN.
ad 11.
Informace o spolupráci se SBMILI
Vladimír Krajča informoval o podpoře 58. ČSSKN ve výši 20 tis. Kč za strany SBMILI. Schůze výboru
SBMILI bude 18. 5. 2011. Informace o sjezdu SBMILI bude dodána a zveřejněna na stránkách naší
společnosti.
ad 12.
Informace o sekci laborantů
Renata Zbytovská, Blanka Hronová a Ebu Petránek navrhnou téma a náplň laborantského bloku, který
bude součástí školy klinické neurofyziologie 58. ČSSKN. Podklady dodají do konce května 2011.
ad 13.
Jan Kremláček navrhl využití SW služeb pro zefektivnění práce výboru – většina výboru se přiklonila
k zachování stávajícího režimu e-mailové komunikace. Petr Marusič doplnil, že existuje možnost
hlasování prostřednictvím Google a Vláďa Krajča nabídl, že se podělí o zkušenosti s e-konferencí
pomocí Skype, které získá při jednání v rámci výboru SBMILI.
ad 14.
Informace o přípravách na kandidaturu ČSKN na konání ECCN
Výbor pověřil Ivana Rektora vedením kandidatury na organizaci sjezdu ECCN v nadcházejícím období.
Ivan Rektor jednal s Guarant International spol. s r.o. a zaslal návrh EC-IFCN. O kandidátech se bude
jednat v Římě na ECCN. Dosud jsme jediným kandidátem.
Protože došlo ke střetu 3 letého cyklu konání ECCN a čtyřletého cyklu ICCN, bude vedeno jednání
v rámci nadcházejícího sjezdu ECCN v Římě o datu konání další konference o jejíž pořádání se
ucházíme. Výbor se shodl na roku 2016. Tento návrh bude na konferenci ECCN v Římě podporovat
delegát IFCN Milan Brázdil a současně navrhne, aby byla perioda konání ECCN čtyřletá, aby se
předešlo těmto kolizím.
ad 15.
Informace o European Union Medical Specialists
Milan Brázdil informoval, že ze strany EUMS je dosud nulová činnost.
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ad 16.
Informace o projektu IFCN - SCORE
Petr Marusič, Ebu Petránek – program SCORE je zatím v testovací fázi, připravuje se volná i placená
verze. Program umožní nejen vedení při klasifikaci nálezů v EEG popisu, ale také možnou supervizi při
výuce popisu EEG a možnou integraci výstupů různých pracovišť pro podporu multicentrických studií.
(http://www.ifcn.eu/images/stories/PDF/SCORE%20consensus%20proposal.pdf)
ad 17.
Jan Kremláček:
-

ČSKN podpořila a tři žádosti o stipendia v souvislosti s konáním ECCN
dosud je jeden kandidát na publikační cenu – uzávěrka 31.5

Josef Bednařík:
registrace výkonů pro ION proběhla prvním jednáním 2. 12. 2010. V souladu s připomínkami skupiny
pro registraci výkonů MZ ČR jsou nyní oslovovány jednotlivé zainteresované odborné společnosti a je
sestavován seznam nutných a doporučených indikací pro ION.
Robert Jech:
návrh na registraci výkonů v oblasti hluboké mozkové stimulace (Ivana Štětkářová a Robert Jech) jsou
zatím ve stádiu příprav.

Shromáždění členů, pokud se nevyskytnou jiné důvody, bude v rámci ČSSKN 25. 11. od 17:30. Příští
zasedání výboru bude následovat po shromáždění členů.

Zapsala Blanka Hronová a Jan Kremláček
V Brně 21. 4. 2011
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