SPOLEČNOST PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

1. zasedání nově zvoleného výboru Společnosti pro klinickou neurofyziologii
ČLS JEP

Praha, FN Bulovka 30.4.2010
přítomni: Bednařik Josef, Brázdil Milan, Hronová Blanka, Kremláček Jan, Jech Robert, Krajča
Vladimír, Moráň Miroslav, Novotná Irena, Petránek Svojmil Ebu, Zbytovská Renata
omluveni: Bareš Martin

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

informace o stavu Společnosti pro klinickou neurofyziologii (dále jen NF společnosti)
volby do funkcí výboru NF společnosti (dále jen výbor)
vytyčení hlavních činností výboru
problematika sjezdů
různé

ad 1.
‐
‐
‐
‐

‐
‐

NF společnost aktuálně čítá 519 členů, neexistuje úplný elektronický seznam členů
disponuje 320 tis. Kč vázané na účtu ČLS JEP
neexistují stanovy NF společnosti
chybí podklady pro funkční odbornost evokované potenciály (EP), komise je
nedostupná
o pro EEG komise funkční a pracuje ve složení: Petránek, Nešpor, Faber, Moráň,
Hovorka, Brázdil, Urban
o pro EMG zajišťuje komunikaci Bednařík
neexistují stránky ani logo NF společnosti
ČLS JEP platí 80 členských příspěvků (320 USD/rok) International Federation of Clinical
Neurophysiology (dále jen IFCN), jména registrací nejsou známa

ad 2.
předseda :
místopředseda:
vědecký sekretář:
hospodář:

Jan Kremláček
Svojmil Ebu Petránek
Robert Jech
Miroslav Moráň

ad 3.
činnost
na základě stanov ČLS JEP vytvořit stanovy ČNF společnosti
funkční specializace: obnovení činnosti komise EP a
rozšíření o TMS a peroperační monitoring

zabezpečí
Bednařík, Brázdil
Bareš, Bednařík, Jech,
Kremláček
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ustanovení sekce laborantů
jednání s pojišťovnami
realizace prezentace NF společnosti na doméně
neurofyziologie.cz

Hronová, Zbytovská
Petránek
Kremláček

ad 4.
57. společný sjezd české a slovenské klinické neurofyziologické společnosti (dále jen 57. sjezd)
bude v Praze pořádat Petránek, Krajča a Jech. Datum navrženo 12‐13. 11. 2010. Byl schválen
návrh na cirkulaci sjezdů s tříletou periodou v pořadí Čechy, Morava a Slovensko. Informace o
tomto rozhodnutí bude společně s oznámením o termínu konání zaslána Slovenské společnosti
klinické neurofyziologie (Kremláček).
První informace o konání 57. sjezdu bude v České a slovenské neurologii a neurochirurgii,
nutno dodat podklady do 14. dnů.
58. sjezd v roce 2011 bude v Brně jako součást listopadového Neurologického sjezdu.
ad 5.
Byla diskutována problematika tvorby standardů s nejednoznačnými závěry. Petránek rozešle
výňatky slovenského standardu pro záznam EEG. Existující technologické standardy budou
aktualizovány a zpřístupněny.
Tiskovou mluvčí NF výboru byla stanovena Novotná.
Pro styk se Společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky byl stanoven Krajča.
Informace o možnosti využívat jako publikační platformu pro sdělení NF společnosti časopisu
Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praktická neurologie nebo Lékař a technika.
Podklady pro návrhy do voleb kandidátů do European Chapter IFCN rozešle Petránek.
Byly schváleny přihlášky do NF společnosti pro ing. Mikla a MUDr. Krajčovičovou.
4 žádosti o cestovní granty byly podstoupeny IFCN.
Organizátoři 57. sjezdu sbírají náměty na vyžádané řečníky, témata workshopů a sponzory.
V souladu se zvýšením služeb poskytovaných NF společností členské základně bylo diskutováno
navýšení poplatků, které bude řešeno na plenárním zasedání v rámci 57. sjezdu NF společnosti.
Příští zasedání výboru bude v Praze v průběhu 57. sjezdu.

Zapsal Jan Kremláček
V Hradci Králové 30. 4. 2010
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