Zápis 4. zasedání výboru
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
25. 11. 2011 – Brno
Přítomni: Bareš Martin, Bednařík Josef, Brázdil Milan, Hronová Blanka, Jech Robert, Kremláček Jan,
Novotná Irena, Krajča Vladimír, Moráň Miroslav, Petránek Svojmil Ebu, Zbytovská Renata
Zastoupení revizní komise: Marusič Petr
Hosté: MUDr. Ostrý Svatopluk
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

organizace 59. sjezdu
návrhy na organizátora 60. sjezdu
návrhy na čestné členství
informace o funkčních odbornostech
informace o registraci výkonů
informace o sekci pro funkční mapování mozku
informace k členské základně
standardy pro vzdělávání v EEG
diskuse ke standardům
informace k laborantské sekci
různé

Z minulého zasedání
- Milan Brázdil – registrace loga ČSKN - informace o nákladech a proceduře registrace ochranné
známky – bude dodáno
- posun výročního hodnocení z kalendářního na „školní“ - proběhlo
- Robert Jech předat podklady pro znovu stanovení funkční odbornosti EP - proběhlo
- redakční portál Sekce pro funkční mapování mozku, oslovení možných redaktorů -provedeno
- Robert Jech podal návrh nových výkonů v oblasti hluboké mozkové stimulace -?jakou cestou?
ad 1.
Podle pravidla 2x v Čechách 1x na Slovensku připadá konání 59. společného sjezdu KN na Slovensko.
Prof. Kurča se zasedání výboru nemohl zúčastnit, ale z jeho předchozího sdělení vyplývá, že 59.
spoločný zjazd slovenskej a českej spoločnosti pre klinickú neurofyziológiu (SSČKN) se bude konat 7 10. 11. 2012 v Martine společně s 26. slovenským a českým neurologickým zjazdom.

ad 2.
Pro rok 2013 výbor oslovil zastupitele klinické neurofyziologie v Pardubicích (Eduard Eher), Plzni
(Irena Holečnová), a Praze (Petr Marsič a Svatopluk Ostrý) (abecedně řazeno) s žádostí organizovat
60. sjezd ČSSKN. Výbor předpokládá samostatný sjezd, případně ve spojení s mezioborovou
konferencí pro vyšší nervovou činnost.
ad 3.
Výbor jednohlasně rozhodl ocenit přínos profesora Amblera a prof. Kadaňky (abecedně) ke klinické
neurofyziologii čestným členstvím v ČSKN ČLS JEP. Ocenění bude uděleno v rámci 59. sjezdu SSČKN
ad 4.
Komise pro udělení funkční odbornosti EEG, EMG pracují a zkoušky probíhají ve vypsaných
termínech. V přípravách je konstituce funkční odbornost ION – Svatopluk Ostrý v nejbližších dnech
předloží ke schválení výboru návrh a v návaznosti pak proběhne jednání k registraci ION výkonů.
Z jednání výboru vyplynula nutnost ve stanovách ukotvit pravidla pro funkční období a jmenování
komisí pro udělování funkční odbornosti. Pro funkční odbornost pro EEG, EMG a EP bylo ustanoveno
jmenovat 3 komisaře z řad naší společnosti a 2 bude jmenovat ČNS ČLS JEP. Pro odbornost ION
budou všichni komisaři jmenováni z řad ČSKN ČLS JEP. Členové komise ze svého středu zvolí předsedu
komise.
Výbor jednomyslně schválil podklady pro udělení funkční odbornosti EP, které korespondenčně
předložil Robert Jech. Za ČSKN ČLS JEP byli do zkušební komise jmenováni (abecedně): Robert Jech,
Miroslav Kuba, Ivana Štětkářová.

ad 5.
Opětovné podání žádosti o registraci ION výkonů bude provedeno po schválení koncepce funkční
odbornosti ION (Svatopluk Ostrý, Josef Bednařík).
ad 6.
Zástupci přípravné skupiny Sekce pro funkční mapování mozku společně s oslovenými
spolupracovníky zasedli k první schůzce 25. 11. 2011. Ze svého středu zvolili Michala Michla jako
vedoucího přípravné skupiny a shodli na registraci domény HuBraM.cz kam bude v nejbližších dnech
přesměrován portál sekce. Více viz zápisy na stránkách www.neurofyziologie.cz.
ad 7.
ČSKN ČLS JEP má aktuálně 469 členů, 18 nekorespondujících, 71 v dluhu. 2 ukončí činnost do konce
roku (MUDr. Kozák Václav, Míčková Marcela).

ad 8.
Na návrh Milana Brázdila a Petra Marusiče byla ustanovena pracovní skupina, jejímž cílem je
sjednocení teoretické a praktické náplně EEG vzdělávání. Pro skupinu ve složení (podle abecedy):
Milan Brázdil, Klára Brožová, Petr Marusič, Miroslav Moráň a Ebu Petránek, hlasovalo 6 členů výboru,
3 se hlasování zdrželi (2 členové výboru byli dočasně nepřítomni).
ad 9.
Výbor se rozhodl vyjádřit své stanovisko ke standardním a nadstandardním výkonům v klinické
neurofyziologii. Ebu Petránek zformuluje prohlášení a pošle jej výboru k diskusi.
ad 10.
Laborantský blok se nepodařilo zorganizovat, výzva i prostor ze strany organizátorů byly, ale
nepřihlásil se žádný aktivní účastník. Aktivizace laborantské složky společnosti může nastat, podle
zástupkyň laborantů ve výboru, Blanky Horové a Renaty Zbytovské, pokud se podaří posílit a podpořit
zařazení laborantů do platových tříd, které by odpovídaly jejich rozšířenému specializačnímu
vzdělávání.

ad 11.
Martin Bareš oznámil termín pro konání ECCN 2015 v Brně, navržený Guarantem spol. s.r.o. a prof.
Rektorem: 22. – 27. 9. 2015.

Zapsal Jan Kremláček
V Brně 25. 11. 2011

