Zápis 6. zasedání výboru
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
8. 11. 2012 – Martin, SR
Přítomni: Bareš Martin, Brázdil Milan, Bednařík Josef, Hronová Blanka, Jech Robert, Kremláček Jan;
Omluveni: Novotná Irena, Krajča Vladimír, Moráň Miroslav, Petránek Svojmil Ebu, Zbytovská Renata;
Zastoupení revizní komise: Hluštík Petr, Marusič Petr, Štětkářová Ivana;
Hosté: Edvard Ehler, Michal Mikl, Svatopluk Ostrý;

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sjezd 2013 – informace hlavního organizátora (doc. Ehler )
informace o registraci (dr. Ostrý) a kultivaci zdravotnických výkonů
informace HuBram (ing. Mikl)
zpráva revizní komise, výroční zpráva, finanční zpráva
členské poplatky, předplatné CN a finance
informace funkčních odborností
různé

ad 1.
Jednání k organizaci budoucího společného sjezdu ČS SKN 2013
informuje hlavní organizátor doc. E. Ehler, Pardubická krajská nemocnice
60. sjezd ČS SKN se bude konat 1. – 2. 11. 2013
Sjezd se bude konat v AFI Paláci, ubytování bude zajištěno v hotelu Euro v blízkosti konference.
Společenský program se bude odehrávat na Pardubickém zámku. Sjezd organizuje HM-Consulting.
Hlavní organizátor prosí o podporu v získávání sponzorů sjezdu.
Na zasedání výboru byla stanovena hlavní témata sjezdu:
neurofyziologie -

u roztroušené sklerózy;
u extrapyramidových onemocnění;
u epilepsie;
spánku;
u spasticity.

Součástí sjezdu bude neurofyziologická škola, bude probíhat ve dvou úrovních basic a advanced,
s praktickou částí (hands on). V rámci školy bude podrobněji představen projekt SCORE. Organizaci
školy řídí Robert Jech.
Bylo přislíbeno, že Slovenská společnost pro KN na sjezdu zorganizuje EMG workshop (doc. Kučera).

Registrační poplatek nebude vyšší než 1000 Kč, členové ČSKN budou zvýhodněni. Pro 5 mladých
neurofyziologů s aktivní účastí na sjezdu je připravena podpora formou úhrady registračního
poplatku.

ad 2.
stav započaté registrace nových ION výkonů (Svatopluk Ostrý)
Byla využita možnost přidružit návrh ION k souboru výkonů ČNCHS ČLS JEP a byla navázána
spolupráce mezi naší společností a ČNCHS.
Návrh IOM výkonu trvající 15 min a s max. frekvencí 60 výkonů za 3 měsíce (ohodnocený 243 body +
ZUM) byl schválen skupinou ke zdravotnickým výkonům MZČR 18. 10. 2012 v rámci souboru NCH
kódů. Předpokládaná platnost výkonu je od r 2014.
Výbor ČSKN děkuje Dr. Ostrému a prof. Bednaříkovi za úspěšné jednání!
Dr. Pretl se podílel na kultivaci neurofyziologických výkonů, s výborem komunikuje a informuje o
změnách v ohodnocení výkonů vztažených k činnosti ČSKN. Dr. Pretl byl pozván na zasedání výboru,
ale omluvil se. Aktuální ohodnocení výkonů se přes změnu skladby stabilizovalo zhruba na úrovni
před kultivací. Dr. Pretl poukazuje na nutnost spolupráce při dalších pracích na výkonech. Náš
zástupce v Asociaci Soukromých Neurologů je Ebu Petránek.
Výbor ČSKN děkuje Dr. Pretlovi za úspěšné jednání!

ad 3.
informace o sekci HuBraM (Michal Mikl)
Oficiální zahájení práce Sekce pro funkční mapování mozku společně proběhlo na Olomouckém
workshopu fMRI. Portál sekce je www.HuBraM.cz funguje, spravuje ho Jirka Keller, jste vítáni se
svými příspěvky.
Chystají se volby rady sekce. Aktuální stav členské základny je 18 členů ČSKN a 28 přidružených členů
(registrovaných na HuBraM.cz, ale ne v ČSKN ČLS JEP). Multioborová základna je tvořena 27 lékaři
(neurologie, psychiatrie, radiologie, neurofyziologie), 18 inženýry /matematiky (biomedicínské
inženýrství, kybernetika, elektrotechnika, informatika, matematická biologie, statistika, lékařská
fyzika) a psycholožkou.
Aktivity (spolupořádané/podporované aktivitou členů sekce):
- Olomoucký fmri workshop spolupořádán /podporován sekcí
- Brněnský vzdělávací fMRI kurz - materiály přístupné online na HuBraM.cz
- fMRI/MRS kurz pro radiology v Praze
- Škola neurofyziologie v minulém roce s účastí členů sekce - materiály na webu HuBraM

-

Aktivita členů sekcí v rámci sjezdů ČSSKN v blocích přednášek zabývajících se funkčním
mapováním mozku.

ad 4.
zpráva revizní komise (Petr Marusič)
Revizní komise vypracovala zprávu za minulé období, je k dispozici na stránkách společnosti
(www.neurofyziologi.cz/dokumenty). Výbor vzal na vědomí zprávu, kde revizní komise souhlasí se
zněním výroční i finanční zprávy.

ad 5.
členské poplatky, předplatné CN a finance
Výbor rozhodl plošně snížit členské poplatky pro laboranty a studenty. Návrh byl přijat všemi
platnými hlasy (6).
Elsevier (Peter Baker) byl osloven s žádostí o ponížení předplatného elektronického přístupu
k časopisu CN. Odpověď by měla vbrzku dorazit. Pokud by nedošlo ke snížení poplatku Elsevieru,
výbor dále podporuje zachovat kontrakt s Elsevierem za stávajících podmínek.

ad 6.
informace funkčních odborností
fo EEG http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html
Prim. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc. MBA; Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc.; MUDr. Miroslav Moráň;
MUDr. Evžen Nešpor; Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.; prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D. / Doc. MUDr. Jiří
Hovorka, CSc.
Administrativu převzala po Blance Hronové paní Alice Heuschneiderová - tel. 26082320.
Komise pracuje, pravidelně vypisuje zkoušky a přezkušuje adepty.
fo EP http://www.neurofyziologie.cz/foEP.html
Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.; Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.; Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.;
Prof. MUDr. Miroslav Kuba, D.Sc.; Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Komise je plně funkční, 8. 11. 2012 proběhly zkoušky tří adeptů o odbornost.
fo EMG http://www.neurofyziologie.cz/foEMG.html
Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc., Doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc.,
As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D, Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
Komise pracuje, pravidelně vypisuje zkoušky a přezkušuje adepty.
fo ION –MER DBS http://www.neurofyziologie.cz/foION.html
Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.; MUDr. Dušan Urgošík, CSc.; MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Komise se připravuje, předpokládaný začátek práce na konci roku 2012

fo ION -ECoG http://www.neurofyziologie.cz/foION.html
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Jan Hadač, Ph.D., Doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.,
Doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D.
Komise zahájila funkci, uchazeči se mohou registrovat
fo ION – EP http://www.neurofyziologie.cz/foION.html
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.; MUDr. Martin Němec; MUDr. Irena Holečková, Ph.D.; MUDr. Jiří Ceé
Komise se připravuje, předpokládaný začátek práce na konci roku 2012

ad 7.
Různé
Clen redakční rady Clinical Neurophysiology, Martin Bareš, informoval o množství
15 – 16 recenzí ročně
Přípravy sjezdu EC-IFCN 2015 (Ivan Rektor)
Termín 22. – 27. 9. 2015, BVV. Podrobnosti budou sděleny po telekonferenci s EC IFCN.
informace stanovy (Jan Kremláček)
Stanovy ČSKN byly přijaty hlasováním delegátů (www.neurofyziologie.cz/delegat) ČSKN ČLS JEP dne
29. 10. 2012 a byly ještě ten den zaslány předsednictvu ČLS JEP ke schválení.
Práce v rámci harmonizace vzdělávání v EEG pokračují, dr. Brožová a Ebu Petránek předložili
připomínkovaný návrh na vzdělávání k projednání výboru České ligy proti epilepsii ČLS JEP.
Jako možný organizátor 61. sjezdu ČSSKN v roce 2014 byl osloven prof. Hluštík a olomoucká
neurologická klinika (podle klíče Čechy/Morava/Slovensko, je v roce 2014 řada na Moravě).
Profesor Hluštík i přednosta kliniky prof. Kaňovský s nominací souhlasili. Příslib je prozatímní a finální
pověření provede nový výbor ČSKN, který bude zvolen v roce 2013.
Na základě elektronického tajného hlasování vedeného sekretářem společnosti byla udělena
publikační cena ČSKN za rok 2011 autorům: Kremláček J, Vališ M, Masopust J, Urban A, Zumrová A,
Taláb R, Kuba M, Kubová Z, Langrová J, za práci An Electrophysiological Study of Visual Processing in
Spinocerebellar Ataxia Type 2 (SCA2). Podle pravidel soutěže se první autor hodnocení nezúčastnil.
Diplom byl s gratulací předán prvnímu autorovi. S cenou je spojena odměna 10 tis. Kč, kterou se
kolektiv autorů rozhodl věnovat prostřednictvím České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS
JEP Nadaci dětský mozek.
Další zasedání výboru proběhne společně s nově zvoleným výborem v Hradci Králové v červenu 2013.

Zapsal Jan Kremláček
V Martině 8. 11. 2012

