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Úvodní slovo
Milé kolegyně, vážení kolegové,
přinášíme vám první číslo nového
informačního zpravodaje České
neurologické společnosti (ČNS),
který je určen především pro členy
společnosti ČNS, ale také i pro její
sympatizanty a další zájemce o dění
v oboru.
Vydáváním zpravodaje chceme
podpořit širší spolupráci a kontakty
mezi členy společnosti. Přivítáme
náměty témat, o kterých byste si se
zájmem přečetli na stránkách našeho
zpravodaje.

27. český a slovenský
neurologický sjezd
a Dunajské
sympozium 2013
20.–23. 11. 2013, Praha

Dále bych vás chtěl informovat o tom,
že Česká neurologická společnost
uzavřela smlouvu se společností
Guarant International, která za nás
bude obstarávat organizační
záležitosti a výbor ČNS se tak může
více věnovat odborné problematice.
Věříme, že tento krok pozitivně
pocítíte i vy, členové společnosti.
Vážení kolegové, zajímavé
a inspirativní čtení vám přeje,
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Předseda České neurologické
společnosti

český a slovenský neurologický
sjezd a 45. mezinárodní dunajské
neurologické symposium
Clarion Congress Hotel Praha
20.–23. listopadu 2013

Počet registrovaných účastníků 801 z toho 61 řečníků
(8 zahraničních)
Struktura sjezdu
Program sjezdu vzniká ve spolupráci programového výboru se
zástupci odborných sekcí České neurologické společnosti. Předsedou
organizačního výboru sjezdu je prof. MUDr. E. Růžička, DrSc.
→
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Program sjezdu se skládá z bloků několika typů:
Hlavní symposia = zvané přednášky předních
odborníků doplněných o příspěvky vybrané ze
zaslaných abstrakt originálních prací.

V pátek, 22. 11. 2013, v Národním technickém muzeu
od 19:30 hod. proběhne slavnostní společenský večer.
Po slavnostním přivítání v Dopravní hale následuje
raut a otevření expozic.

Topická symposia a Praktické workshopy =
zaměřeny na nové klinické a výzkumné poznatky
a na praktické postupy neurologické diagnostiky
a terapie.
Posterové sekce včetně řízených prezentací prací
a soutěží o nejlepší poster v každé sekci.
Výukové kurzy (novinka letošního sjezdu) = určeny
jak pro kolegy ve specializační přípravě, tak pro
zkušené neurology, kteří si přejí získat nové praktické
informace z jiných oblastí oboru, než na které se
specializují.
Hlavní témata
• Cévní onemocnění mozku
• Parkinsonova nemoc a další extrapyramidová
onemocnění
• Roztroušená skleróza a další neuroimunologická
onemocnění
• Demence
• Epilepsie
• Poruchy spánku
• Nervosvalová onemocnění
• Bolesti hlavy a neuropatická bolest
• Vertebrogenní onemocnění
• Klinická neurofyziologie, funkční zobrazování
• Klinická neuropsychologie
• Neurorehabilitace
Společenský program
Slavnostní zahájení 27. českého a slovenského
neurologického sjezdu a Dunajského sympozia
proběhne 20. 11. 2013 v 19:00 hod. v hotelu Clarion
Congress Hotel Prague.
Po úvodním proslovu následuje raut v prostorách
výstavy a budou předány ceny České neurologické
společnosti za publikace roku 2012.

K poslechu a tanci budou hrát Sestry Havelkovy se
svým orchestrem.
Na zprávu o průběhu 27. neurologického sjezdu
a o Dunajském sympoziu spolu s fotodokumentací
se můžete těšit v příštím vydání elektronického
zpravodaje.

Zpráva o činnosti výboru
■ Na webových stránkách http://www.czech-neuro.cz/
společnosti jsou vystaveny podrobné zápisy schůzí
výboru ČNS, proto v tomto newsletteru jen telegraﬁcky
připomeneme některé důležité aktivity výboru ČNS.
Současný výbor se poprvé sešel 18. 1. 2013 a navázal
na předchozí činnost ČNS.
■ Během celého roku 2013 výbor věnoval pozornost
přípravám 27. českého a slovenského neurologického
sjezdu v Praze a současně již probíhala iniciální fáze
plánování 28. sjezdu, který bude 19.–22. 11. 2014
v Ostravě.

No 1

Listopad 2013

Newsletter

České neurologické společnosti
ČLS JEP

■ Výbor se během celého roku, zejména
však v posledních měsících, musel zabývat
specializačním vzděláváním. To koordinuje
Specializační Oborová rada (SOR), která je tvořena
zejména přednosty klinik, které jsou organizací
specializačního vzdělávání a zkoušením atestací
pověřeny. Výbor se prostřednictvím SOR v první
polovině roku 2013 dozvěděl, že předchozí vedení
ministerstva zdravotnictví připravovalo novelu
zákona, která by zrušila těžce získaný neurologický
kmen. Specializační přípravu s interním
kmenem považujeme za nedostatečné vzdělání
a navíc za bezprostředně likvidační pro mnoho
neurologických oddělení, která by nemohla přijmout
mladé lékaře (asi žádné vedení nemá prostředky
na výplaty pro nové lékaře, kteří pracují dva roky
jinde, a dokonce není jisté, jestli na oddělení někdy
nastoupí). Interní kmen by ve středním horizontu
vedl k zániku celého oboru neurologie. Výbor ČNS
v součinnosti se SOR a s předsedou akreditační
komise pro neurologii doc. MUDr. O. Kellerem se
snažil intervenovat na různých místech. ČNS pro
tato jednání získala podporu profesora Bisdorffa
z UEMS. Profesor Bisdorff také za UEMS potvrdil,
že pětileté specializační vzdělání se dvěma roky
interního kmene by bylo pro evropské poměry
nedostatečné a neurologové by měli problém
s uznáním odbornosti v zemích EU. Novela naštěstí
před pádem bývalé vlády neodešla do parlamentu
a vyhláška ze dne 5. 9. 2013 zachovává 5letou
přípravu v neurologii a neurologický kmen. Členové
výboru pátrali po důvodech MZ k opakovanému
navrhování výše popsaných nesystémových změn
ve vzdělávání neurologie, ale ty nejsou jasné.
V předchozím období bylo společným kmenem
postiženo několik málo oborů – mimo neurologie
také ORL a dermatologie, v posledním návrhu,
který měl být dokonce zákonem, měla být takto
znehodnocena jen neurologie. Přestože současný
ministr MUDr. Holcát chápe nebezpečnost interního
kmene pro neurologii (a fungování nemocnic)
a potvrdil současný stav, není bohužel vyloučené,
že podobný nápad někdy v budoucnu může přijít
znovu.

■ S hlubokým zármutkem
vám sdělujeme, že dne
21. 10. 2013 nás navždy
opustil významný český
neurolog profesor
MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.,
FCMA., dlouholetý člen
výboru České neurologické
společnosti a její zástupce
při World Federation of
Neurology.

■ Výbor zahájil dialog se sekcemi ČNS. Vzhledem
k nulové aktivitě byla zrušena sekce mladých
neurologů, ale výbor ČNS bude podporovat mladé
kolegy, pokud budou mít zájem o nějakou společnou
platformu v rámci ČNS. Výbor inicioval vznik
přípravného výboru pro obnovení neurointenzivistické
sekce. Kolegové se zájmem o intenzivní péči
v neurologii jsou zváni, aby se přihlásili během
sjezdu nebo později prim. MUDr. Tomkovi.

Milé kolegyně, vážení kolegové,

■ Jako každý rok výbor vybíral nejlepší práce v oboru.
Vítězné práce budou vyhlášeny během slavnostního
zahájení 27. českého a slovenského neurologického
sjezdu.

Čestné členství
Výbor navrhl doc. MUDr. Otakarovi Kellerovi, CSc.
čestné členství ČNS.
Docent MUDr. Otakar Keller, CSc. se nervovému
systému věnuje od doby studií na lékařské
fakultě. Zprvu byl zaměstnán na Fyziologickém
ústavu Akademie věd, kde dosáhl vědecké
hodnosti kandidát věd. V roce 1980 nastoupil
na neurologickou kliniku Thomayerovy nemocnice
a IPVZ, kde pracuje dosud. Tuto kliniku, která v té
době zajišťovala postgraduální školení v neurologii
včetně zkoušení atestací pro celou ČR, v letech
1996–2012 vedl. Docent Keller byl členem výboru
ČNS v období 1992 až 2012, v letech 1996 až 2000
místopředsedou ČNS a po tři volební období (2000
až 2012) úspěšným předsedou ČNS. Docent Keller
je leta předseda Akreditační komise MZ ČR pro
neurologii. Nejenže docent Keller mnoho roků řídil
vzdělávání českých neurologů a u atestací vyzkoušel
několik set neurologů, ale také sám proškolil velké
množství specialistů v EMG a napomohl rozšíření
této moderní metody v ČR. Doc. MUDr. Otakar
Keller, CSc. je významný český neurolog, který se
svojí pedagogickou a organizační činností zasloužil
o rozkvět české neurologie.

Kalendář akcí
v kalendáři akcí budeme upozorňovat na zajímavé
akce týkající se neurologie. Napadá vás kongres/
seminář, který v kalendáři není zmíněný?
Kontaktujte sekretariát společnosti.
Semináře NK Brno Bohunice
Více informací o termínech a probíraných tématech
naleznete na stránkách ČNS http://www.czech-neuro.cz/
pod tímto odkazem http://www.czech-neuro.cz/
rubrika/33-Odborne-a-vzdelavaci-akce-Domacikongresy-a-seminare/index.htm .
→
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Semináře Hennerovy neurologické kliniky
Více informací o termínech a probíraných tématech
naleznete na stránkách ČNS http://www.czech-neuro.cz/
pod tímto odkazem http://www.czech-neuro.cz/
rubrika/33-Odborne-a-vzdelavaci-akce-Domacikongresy-a-seminare/index.htm.
Neuromuskulární kongres
25. neuromuskulární sympozium
XV. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach
15.–16. května 2014
Hotel Voroněž I, Brno
Pořadatelé
Česká neurologická společnost
Slovenská neurologická spol’očnosť
Neurologická klinika MU a FN Brno

Členství – staňte se členy
České neurologické
společnosti
Česká neurologická společnost
je součástí České lékařské
společnosti Jana Evangelisty
Purkyně (www.cls.cz). Členem
společnosti může stát lékař,
farmaceut, případně jiný
pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který
souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se
přispívat k jejich plnění. Každý může být členem více
odborných společností.
Bližší informace najdete na webových stránkách.

Více informací o kongresu se dozvíte na oﬁciálních
stránkách kongresu http://www.ta-service.cz/
neuromuskularni2014/index.html.

Co vám členství v České neurologické společnosti
přinese?
• Pravidelný elektronický zpravodaj s novinkami
• Zvýhodněné podmínky účastí na akcích pod
záštitou neurologické společnosti
• Zdarma předplatné časopisu „Česká a slovenská
neurologie a neurochirurgie“
• Pozvánky na odborné akce.
• Budete součástí týmu odborníků a spolupodílet se
na rozhodování České neurologické společnosti.

Nabídka pro partnery

Elektronická komunikace
Vážení členové společnosti,
elektronický zpravodaj (newsletter) bude zasílán
elektronickou formou. Pouze při zvláštních
příležitostech, jako je například národní kongres, bude
k dispozici i v tištěné podobě pro účastníky.
V případě, že vám newsletter do vaší emailové
schránky nechodí, obraťte se prosím na sekretariát
České neurologické společnosti na adresu
sekretariat@czech-neuro.cz.
Tento údaj je potřebný ke zlepšení komunikace mezi
výborem a členy naší společnosti.
Děkujeme vám za spolupráci.

Česká neurologická společnost nabízí
farmaceutickým ﬁrmám, výrobcům lékařské
techniky i dalším subjektům partnerství založené
na dlouhodobém vztahu mezi lékaři, odborníky
v oblasti neurologie tak, aby byla zajištěna kontinuita
spolupráce v dlouhodobém horizontu. Nabízíme
tak možnost oslovit cílovou skupinu odborníků
pro vybudování trvalého vztahu mezi lékaři
a farmaceutickými ﬁrmami vedoucí k zlepšení péče
o naše pacienty.
V případě zájmu, prosíme, kontaktujte sekretariát
neurologické společnosti, slečnu Denisu Hejdukovou,
sekretariat@czech-neuro.cz.

Kontakt
Organizační sekretariát
Denisa Hejduková
sekretariat@czech-neuro.cz
Asociační management pro ČNS vykonává ﬁrma
Guarant International, s.r.o.

