Zápis ze zasedání výboru
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
3. 11. 2016 – Praha
Přítomni:

Bareš Martin, Brázdil Milan, Hluštík Petr, Jech Robert, Keller Jiří,
Kremláček Jan, Marusič Petr, Petránek Svojmil, Štětkářová Ivana;

Omluveni:

Novotná Irena, Vladimír Krajča;

Zastoupení revizní komise: Faber Josef, Hronová Blanka, Zbytovská Renata;
Hosté:

prim. Svatopluk Ostrý;

Hlasování o zápisu a jednotlivých ustanoveních proběhlo elektronicky per rollam 8. 11. 2016:
pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Závěr: Výbor schválil zápis a jednotlivá ustanovení tohoto zápisu.

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

informace k 63. ČSSKN v Praze;
informace z NF školy;
EEG a EP v neurointenzivní péči;
informace FO;
informace HuBraM;
informace sekce NPvN;
64. sjezd ČSSKN;
příprava voleb ČSKN;
další zasedání výboru;
různé.

Hlasování o programu zasedání
Hlasování - pro: 9

proti: 0

Závěr: Výbor schválil program zasedání.

zdrželi se: 0

ad 1.
63. ČSSKN v Praze
Na sjezd bylo zaregistrováno 164 osob, prezentováno 38 ústních sdělení a 11 posterových. Rozpočet
sjezdu byl vyrovnaný. Detaily o programu sjezdu lze najít na internetových stránkách
(www.mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_obecne-98.html).
Na sjezdu proběhla informační schůzka účastníků sjezdu, na kterém prim. Petránek informoval, že ve
3. lednovém týdnu bude pod patronací ČSKN pořádán další ročník Nástavbového kurzu EEG a
epileptologie pro lékaře a neurofyziologické laboranty.

ad 2.
neurofyziologická škola při 63. ČSSKN
Organizace NF školy proběhla pod vedením prof. Jecha. Jednotlivé kurzy NF školy byly
spoluorganizovány prof. Brázdilem (funkční mapování, kurz proběhl pod záštitou sekce HuBraM,
přihlásilo se 18 osob), prof. Štětkářovou (evokované potenciály, MEP, přihlášeno 27 zájemců) a dr.
Zárubovou (EEG pro laboranty, kurz proběhl pod záštitou sekce NPvN, přihlásilo se 36 zájemců).
Absolventům NF školy byly vystaveny certifikáty. Školné bylo použito v plné míře k odměně pro
lektory NF školy.

ad 3.
EEG a EP v neurointenzivní péči
Prim. Špatenková sestavuje metodický dokument pro vyšetření v neurointenzivní péči. Součástí
dokumentu bude i metodika vyšetření EEG a EP. Prostřednictvím prim. Ostrého byla ČSKN nabídnuta
možnost se na tvorbě dokumentu podílet. Výbor tuto aktivitu podpořil a pro danou problematiku
pověřuje prof. Jecha, dr. Zárubovou a prim. Ostrého k dalšímu jednání s prim. Špatenkovou.
Hlasování - pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

Závěr: Výbor schválil navržené řešení.

ad 4.
informace funkčních odborností
informace foEEG
J. Zárubová: komise pravidelně zasedá, akreditovaná pracoviště fungují, systém je nastaven.
Aktuální přehled činnosti je na http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html;
informace foEMG
Z. Kadaňka: komise pro udělování FO v EMG pracuje v nezměněném složení. Nyní je
přihlášeno 7 uchazečů. 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;
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 5.
informace sekce funkčního mapování mozku HuBraM (informuje ing. Mikl)
7. 4. - 8. 4. 2016 proběhl v Brně workshop Innovations in mapping of brain function and structure:
benefits and pitfalls a následně mezinárodní fMRI workshop v Olomouci. Obě aktivity byly pořádány
s podporou sekce HuBraM.
Během září a října 2016 proběhly volby do rady sekce. V rámci tohoto procesu došlo nejprve k
aktualizaci stavu členské základny (k září 2016 měla sekce 44 registrovaných členů), odsouhlasení
elektronické volby a harmonogramu voleb radou sekce, navržení kandidátů do rady a vytvoření
volební komise. Následně proběhly vlastní volby. Zápis o volbách je vystaven na stránkách ČSKN. Byla
zvolena nová rada ve složení (dle abecedy) Milan Brázdil, Jaroslav Hlinka, Petr Hluštík, Jiří Keller,
Michal Mikl. Předsedou sekce byl zvolen ing. Mikl, místopředsedou dr. Keller.
Sekce připravuje vzdělávací neuro-zobrazovací kurz v Brně (14. - 16. 11. 2016) a bylo stanoveno
datum pro jarní kombinaci brněnského a olomouckého workshopu na 6. - 7. 4. 2017.

ad 6.
informace sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii NPvN (informuje Mgr. Zlonický)
V rámci 63. ČSSKN proběhl za spolupráce se sekce NPvN kurz neurofyziologické školy věnovaný
vzdělávání laborantek. Aktuálně má sekce NPvN 12 plnohodnotných členů a 27 příznivců, kteří sledují
dění v Sekci a její aktivity.

ad 7.
64. sjezd ČSSKN
Pro následující 64. ČSSKN byl za organizátora navržen prim. Ostrý, který nabídl garanci nad
neurofyziologickým sjezdem v Českých Budějovicích v termínu 2. – 3. 11. 2017.
Hlasování - pro: 9

proti: 0

Závěr: Výbor schválil místo a organizátora 64 ČSSKN.

zdrželi se: 0

ad 8.
příprava voleb ČSKN v r. 2017
Volby budou organizovány současně elektronickou a korespondenční formou. Elektronicky budou
osloveni Ti, kdo mají ve své registraci u ČLS JEP uvedenu e-mailovou adresu, ostatní budou osloveni
korespondenčně. Vlastní organizaci formálně provede sekretariát ČLS JEP.
Upřesněný harmonogram voleb:
leden 2017 – návrh a volba volební komise;
leden 2017 – informace pro ČSL JEP;
28. 2. – 31. 3. 2017 – sběr návrhů kandidátů samostatně do revizní komise a do výboru;
5. 4. 2017 – zveřejnění kandidátní listiny;
30. 4. 2017 – ukončení voleb;
31. 5. 2017 – zveřejnění výsledků voleb.
Hlasování - pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

Závěr: Výbor schválil způsob a harmonogram voleb.

ad 9.
Nadcházející zasedání výboru
Výboru byly nabídnuty dvě možnosti zasedání: Brno 30. 3. 2017 a Olomouc 7. 4. 2017.
Hlasování proběhlo pro každé místo samostatně:
pro Brno se vyslovilo 9, pro Olomouc se vyslovilo 5 členů výboru
(telefonicky hlasoval i Vladimír Krajča).
Závěr: Další zasedání výboru proběhne v Brně, ve čtvrtek 30. 3. 2017 14:00 na neurologické
klinice FNUSA.

ad 10.
Různé
V této části nebyly vzneseny žádné podněty k jednání.

Zasedání elektronickou formou svolal, předsedal mu a zápis vyhotovil
Jan Kremláček
V Praze 3. 11. 2016

