Zápis ze zasedání výboru
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
27. 3. 2015 – Praha
Přítomni:

Brázdil Milan, Jech Robert, Keller Jiří, Krajča Vladimír, Kremláček Jan,
Marusič Petr, Novotná Irena;

Omluveni:

Bareš Martin, Hluštík Petr, Petránek Svojmil, Štětkářová Ivana;

Zastoupení revizní komise: Hronová Blanka, Zbytovská Renata;
Hosté: -;

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

projednání návrhů na ocenění;
62. ČSSKN a 15. ECCN - návrh na řečníka pro Amblerovu přednášku;
návrh Sekce pro zpracování neurofyziologických dat;
informace o vznikající sekci neurofyziologických laborantů;
informace FO, HuBraM;
další zasedání výboru;
různé.

Hlasování o programu zasedání
Hlasování - pro:

7

proti:

zdrželi se:

Závěr: Výbor schválil program zasedání.

ad 1.
projednání návrhů na ocenění
Výbor diskutoval návrh ocenit za příspěvek k rozvoji klinické neurofyziologie
prof. MUDr. Lubora Stejskala DrSc. přidělením Čestného členství ČSKN a Čestné medaile ČLS JEP
Výbor diskutoval návrh ocenit za reprezentaci ČSKN v zahraničí a organizaci ECCN
prof. MUDr. Ivana Rektora CSc. udělením čestného uznání ČSKN.
Výbor diskutoval návrh ocenit prof. MUDr. Karla Šonku DrSc., předsedy ČNS ČLS JEP za podporu
spolupráce mezi ČNS a ČSKN udělením čestného uznání ČSKN.
Hlasování - pro:

7

proti:

zdrželi se:

Závěr: Výbor se jednomyslně rozhodl navržené odměnit.

Výbor se zamýšlel, zda bude vhodné udělit čestné členství ČSKN také předním zahraničním
odborníkům v oblasti klinické neurofyziologie u příležitosti organizace 15. sjezdu ECCN a doporučil
tuto otázku diskutovat s I. Rektorem.
Ocenění udělená naší společností jsou ke zhlédnutí na http://www.neurofyziologie.cz/oceneni.html.

ad 2.
62. ČSSKN a 15. ECCN
návrh na řečníka pro Amblerovu přednášku
Výbor i členská obec ČSKN byli vyzvání k nominaci kandidátů na čestnou Amblerovu přednášku ČSKN,
z došlých návrhů se výbor rozhodl ocenit Prof. Lubora Stejskala.
Prof. Stejskal s ohledem na hlasovou indispozici toto ocenění s díky odmítl. Výbor v této věci dále
jedná.
V rámci 62. ČSSKN proběhnou dvě plenární přednášky, nominováni byli následující dva řečníci:
doc. Petr Marusič, dr. Čelakovský.

Hlasování - pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

Závěr: Výbor schválil navržené řečníky pro plenární přednášky 62. ČSSKN.
zařazení sekcí do programu sjezdu
Dvě plenární sekce 62. ČSSKN vedené v českém jazyce jsou plánovány na 1. a 2. 10. 2015 od 9:00 –
10:30, paralelně s plenární sekcí III. a IV. ECCN.
Výbor se shodl, že pokud to bude možné, bude vyžadovat přesunutí sekcí na odpoledne
1. 10. 2015.
R. Jech požádal o nominace na recenzenty abstraktů 15. ECCN. Jednotliví členové výboru zašlou
R. Jechovi návrhy na možné recenzenty. R. Jech si vyžádá seznam členů ISAB ECCN.
Probíhá jednání o místě konání s 63. sjezdu ČSSKN s předsedou slovenské společnosti pro klinickou
neurofyziologii doc. P. Kučerou, o výsledku bude výbor informován elektronicky.

ad 3.
návrh na podporu Sekce pro zpracování neurofyziologických dat
Vytvoření sekce pro zpracování neurofyziologických dat by mohlo vytvořit prostor pro podporu
zavádění nových postupů zpracování neurofyziologických dat do klinické praxe, konzultace pro
správný přístup ve volbě vhodných metod/přístrojů pro klinickou diagnostiku/výzkum. Sekce by

vznikla s podporou a ve spolupráci se SBMILI (doc. Lhotská). Není smyslem vytvořit sekci inženýrů, ale
sekci, kde předestírají a řeší technické problémy vyplývající z potřeb klinické praxe od registrace dat
po aplikaci umělé inteligence pro pomoc s jejich hodnocením.
Výbor bere tuto aktivitu na vědomí s tím, že v případě širšího zájmu o konstituci sekce aktivitu
podpoří.

ad 4.
informace o vznikající sekci neurofyziologických laborantů
Od června 2014 na ustanovení sekce pracuje dr. Zárubová, která je v kontaktu s následujícími
odbornými pracovnicemi/pracovníky: Alice Heuschneiderová, nemocnice Na Bulovce, Mgr. Miluše
Vacušková, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Mgr. Hana Kramperová, Thomayerova
nemocnice, Hana Hejdová, vzdělávání laborantek v Thomayerově nemocnici, Eva Bálintová, FN
Motol, Doc. Kršek, FN Motol. Oslovení všeobecně souhlasí se vznikem sekce, je ji však třeba podpořit
aktivitou z možné členské základny sekce.
Během zasedání výboru byl navržen M. Brázdilem pan Petr Zlonický, R. Jech navrhl ing. Václava Čejku
a P. Marusič paní Alenu Zdráhalovou jako aktivní osobnosti, které by mohli pomoci sekci formovat.
Všichni navržení budou osloveni.

ad 5.
informace foEEG
J. Zárubová: komise pracuje a zveřejňuje registrované držitele odbornosti a další své
dokumenty na http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html;
informace foEMG
Z. Kadaňka: zájem o udělení foEMG narostl, současné době je přihlášeno 22 uchazečů o
získání, nejbližší termín zkoušení je 2. 4. 2015 ve FTN v Praze – pozváno 15 uchazečů;
informace foEP
R. Jech: komise pracuje, současně vyzývá k přihlášení stávajících držitelů foEP;
informace foION
S. Ostrý: komise aktivně pracuje, první kandidátka, Dr. Zákravská, absolvovala úspěšně
požadovaný počet monitorací a na nadcházejícím 62. sjezdu ČSKN komise zasedne, aby došla
ke konsenzu a udělila FO-ION-EP. Další potenciální kandidáti se hlásí ke složení zkoušky
z některé ze základních funkčních odborností.
informace HuBraM
M. Mikl informoval o následujících proběhnuvších a plánovaných aktivitách sekce:
o Spolupořádání propojených akcí - vzdělávacího workshopu v Brně + mezinárodního
fMRI workshopu v Olomouci, březen 2014 (ČSKN podpořilo hromadnou přepravu
účastníků z Brna do Olomouce).
o Zajištění školy neurofyziologie (fMRI basic + fMRI advanced) na sjezdu ČSKN v
Olomouci (říjen 2014).
o Spolupořádání vzdělávacího fMRI workshopu v Brně (listopad 2014).

o Spolupořádání propojených akcí - vzdělávacího workshopu v Brně + mezinárodního
fMRI workshopu v Olomouci, duben 2015.

ad 6.
Další zasedání výboru proběhne na 62. ČSSKN v Brně

ad 7.
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.
Pro oslovení možných zájemců bude Milanovi zaslán seznam adres laborantů.
Irena Novotná upozornila na konání vzdělávacích kurzů pro laboranty, jejich oznámení budou nadále
zveřejňovány na stránkách neurofyziologie.cz.
Jan Kremláček upozornil, že shromáždění delegátů ČLS JEP schválilo nové základní dokumenty. Naši
společnost zastupoval Ebu Petránek. Nové dokumenty reflektují, že Česká lékařská společnost Jana
Evangelisty Purkyně je nyní zapsaný spolek a na konci názvu má tedy zkratku z.s. Dále, pokud je člen
vyloučený pro neplacení členských poplatků, může požádat o přezkoumání svého vyloučení z ČLS JEP
revizní komisi. Nové dokumenty jsou k dispozici na stránkách www.neurofyiologie.cz.
Nutnost změn Stanov ČSKN bude konzultována s paní Ponocnou, ředitelkou sekretariátu ČLS JEP.

Zasedání elektronickou formou svolal, předsedal mu a zápis vyhotovil
Jan Kremláček
V Praze 27. 3. 2015

