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Úvodní slovo

Volby nového výboru ČNS

Změna v čele České a Slovenské Neurologie
a Neurochirurgie

Ve druhé polovině roku 2016 proběhnou volby do výboru
a revizní komise České neurologické společnosti (ČNS).

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Výborem byla ustanovena volební komise ve složení:
Prim. MUDr. Jolana Marková
Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
MUDr. Olga Zapletalová

neurologie a neurochirurgie se jako jedny z mála
medicínských oborů v České republice (a na Slovensku)
mohou pyšnit, že v jejich gesci vychází časopis
s deﬁnovaným impact factorem. Impact factor našemu
časopisu získal předcházející vedoucí redaktor
prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. Aby se impact factor
neztratil, 12 let se o časopis staral stávající vedoucí
redaktor České a Slovenské Neurologie a Neurochirurgie
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. Samozřejmě, že při
vedení časopisu nejde jen o impact factor. Nicméně
je to známka toho, že redakce nikdy neudělala chybu
ve vydávání, nevydávala čísla s prodlením, že obsah
byl kvalitní a byl tedy citován. Časopis nemá jen
rozměr vědecký. Představuje zdroj vzdělávání a nových
informací a je zároveň sjednocujícím fórem české
a slovenské neurologie a neurochirurgie.
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. z funkce šéfredaktora
České a Slovenské Neurologie a Neurochirurgie
ke konci roku 2016 odstupuje. Při této příležitosti musím
vyzvednout pečlivost a důslednost vedení časopisu
prof. Bednaříkem. Málokdo z nás si dovede představit
objem a podrobnost práce při třídění a editaci článků,
vybírání recenzentů (a získávání recenzí), hodnocení
recenzí a článků sjednocujícím pohledem, hledání
autorů minimonograﬁí, tvorby jednotlivých čísel a trvalé
hlídání termínů a ekonomiky. Proto za sebe i za výbor
ČNS děkuji prof. Bednaříkovi za veškerou jeho
aktivitu spojenou s Českou a Slovenskou Neurologií
a Neurochirurgií.
Novému vedení časopisu přeji, aby hladce navázalo
na vysoký standard časopisu.
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
předseda ČNS

Kontakt
Ing. Veronika Trávová
Česká neurologická společnost
Na Pankráci 17
140 21 Praha 4
sekretariat@czech-neuro.cz
Asociační management pro ČNS vykonává společnost
GUARANT International spol. s r. o.

Členové ČNS mohou zasílat návrhy kandidátů
do výboru a do revizní komise prostřednictvím emailu:
sekretariat@czech-neuro.cz do 30. září 2016 případně
v listinné formě na adresu:
Česká neurologická společnost ČLS JEP
Volební komise
Lékařský dům
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Průběžné informace o volbách budou k dispozici na webu
společnosti.

Ceny ČNS ČLS JEP za nejlepší
publikace roku 2015
Česká neurologická společnost ČLS JEP (dále ČNS)
vyhlašuje výsledky každoroční soutěže o nejlepší publikace
předcházejícího roku uveřejněné členy společnosti.
Za rok 2015 vyhrály následující publikace.
1. Cena ČNS za vynikající originální práci
D. Školoudík, M. Kuliha, T. Hrbač, T. Jonszta, R. Herzig,
SONOBUSTER Trial Group. Sonolysis in Prevention
of Brain Infarction During Carotid Endarterectomy
and Stenting (SONOBUSTER): a randomized, controlled
trial. European Heart Journal. 2015. Sep 28, pii: ehv492..
2. Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kasuistiku
Nebyla přihlášená žádná publikace
3. Cena ČNS za vynikající monograﬁi či učební text
I. Štětkářová a kol. Moderní farmakoterapie v neurologii.
Maxdorf. 2015. s. 486.
4. Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let
za vynikající originální práci roku
Z. Nedelska, Ch. G. Schwarz, B. F. Boeve, V. J. Lowe,
R. I. Reid, S. A. Przybelski, T. G. Lesnick, J. L. Gunter,
M. L. Senjem, T. J. Fermang, G. E. Smith, Y. E. Geda,
D. S. Knopman, R. C. Petersen, C. R. Jack Jr., K. Kantarci. White
matter integrity in dementia with Lewy bodies: a voxelbased analysis of diffusion tensor imaging. Neurobiology
of Aging, 2015; 36: 2010-2017.
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Seznam přihlášených publikací do soutěže o nejlepší
publikace roku 2015 můžete vidět na webových stránkách
ČNS www.czech-neuro.cz.

Zprávy z panelů v rámci
2. EAN kongresu v Kodani

Všem autorům prací přihlášených do soutěže děkujeme
a vítězům gratulujeme!

V termínu 28.–31. 5. 2016 se v Kodani konal 2ND Congress
of The European Academy of Neurology. Bohatý odborný
program obsahoval také schůzky odborných panelů
neurologie, kterých se účastnili i čeští odborníci. Zprávy
z jednání jednotlivých panelů jsou zveřejněny na oﬁciálních
webových stránkách ČNS,
www.czech-neuro.cz.

Časopis Česká a slovenská
neurologie a neurochirurgie
Vedoucí redaktor časopisu prof. MUDr. Josef Bednařík, DrSc.
se rozhodl po 12 letech ukončit svoje působení v této funkci
ke konci roku 2016.
Výbor ČNS navrhuje na tuto funkci prof. MUDr. Romana
Herziga, PhD (vedoucí redaktor) a doc. MUDr. Eduarda
Ehlera, CSc (zástupce redaktora). Během tohoto roku bude
také konstituovaná nová redakční rada časopisu.

Cestovní granty České neurologické
společnosti ČLS J. E. P. k účasti
na 30. českém a slovenském
neurologickém sjezdu (ČSNS)
Česká neurologická společnost ČLS J. E. P. (ČNS) vypisuje pro
rok 2016 cestovní grant pro mladé lékaře na podporu účasti
na 30. českém a slovenském neurologickém sjezdu (ČSNS),
který se koná 23.–26. 11. 2016 v Praze v Clarion Congress
Hotel Praha.
Více informací o cestovním grantu pro mladé lékaře bude
poskytnuto při spuštění registrace na 30. český a slovenský
neurologický sjezd (ČSNS).

Webové stránky
Na oﬁciálních webových stránkách www.czech-neuro.cz
může každý najít četné množství informací o společnosti
a jejích sekcích, členství, spolupráci, aktuální problematice,
vzdělávání, nadcházejících odborných akcích a dalším.
Webové stránky změnily svou strukturu, optimalizovaly se
a staly se tak přehlednější. Nicméně pro Vás připravujeme
další novinky týkající se webových stránek.
Nově byl pro návštěvníky webových stránek vytvořen
Kalendář akcí, který obsahuje informace o termínech
národních i mezinárodních akcích v oboru.

Informace o volbách do Sekce
klinické neuroimunologie
a likvorologie
Proběhly volby do výboru Sekce klinické neuroimunologie
a likvorologie ČNS ČLS JEP. Jejich výsledek je k dispozici
na stránkách sekce, www.imuno.neurologiefnhk.cz.

Zpráva z Neurologické sekce
UEMS (Union Européenne des
Médecins Spécialistes) a Evropské
neurologické rady (EBN; European
Board of Neurology)
Podobně jako ostatní odbornosti i neurologie je zastoupena
v UEMS vlastní sekcí. EBN pak vznikl v říjnu 2014 jako
platforma pro úzkou spolupráci a fórum pro diskusi mezi
UEMS a Evropskou neurologickou akademií (EAN).
V rámci kongresu Evropské neurologické akademie v Kodani
proběhlo dne 28. 5. 2016 další pravidelné setkání UEMS SBN/
EBN. Celodenního jednání se zúčastnili delegáti z většiny
zemí EU, včetně ČR (M. Brázdil).
Akci zahájil prezident UEMS SBN/EBN Alexandre Bisdorff,
který současně ocenil zvyšující se zastoupení i středoa východoevropských zemí v UEMS SBN – nově např.
Rusko, Rumunsko, Slovinsko, Litva. Následovala zpráva
pokladníka Patricka Grase o pozitivní ekonomické bilanci
UEMS SBN za posledního půl roku. Zvláštní pozornost byla
věnována zájmu návštěvníků webových stránek o informace
spojené s Evropskými atestacemi. Nejvýznamnější část
setkání byla zaměřena na průběh a podrobnou diskusi
o optimalizaci Evropských atestací. Prof. Kuks informoval
o výsledku posledních zkoušek, které proběhly v Kodani:
zúčastnilo se jich 72 kandidátů (většina ze zemí EU) a devět
kolegů neuspělo (což může odrážet zvyšující se obtížnost
zkušebních testů). Diskutoval se průběh zkoušek, příprava
ze strany studentů i zkoušejících, skladba testových otázek,
atd. Nadále trvá zájem ze strany EBN, aby Evropské atestace
byly ekvivalentem národních atestací v jednotlivých zemích
EU.
Po rozsáhlé diskusi na téma výše poplatků za zkoušku
bylo těsně odhlasováno navýšení ze 400 na 500 € (early
bird), redukovaný poplatek ze 450 na 550 € (před deadline)
a standardní poplatek z 500 na 600 € (po deadline).
Dlouhodobě se na půdě UEMS SBN/EBN diskutuje možnost
užšího propojení Evropských atestací s MRCP (Member of
Royal College of Physicians) programem k získání MRCP
diplomu (UK). Ředitel MRCP programu, Andrew Elder,
představil detailněji tento vzdělávací program – 25 000
kandidátů každý rok, 2 000 zkoušejících, 34 000 zkušebních
otázek, aj. Na specializaci Neurology SCE je nutná další
zkouška, jejíž úspěšnost je cca 50 %. Diskutován byl plán
vytvoření EuroSCE Exams – propojit UEMS SBN a RCP.
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Proti tomu je však několik překážek, například rozdílná
výše poplatků (MRCP cca 1 000 €) či potenciální problém
s možnou ztrátou identity UEMS SBN. Každopádně je před
obdobným krokem nutné důkladně prodiskutovat uvedený
záměr s EAN.

30. český a slovenský neurologický sjezd
23.–26. 11. 2016, Praha
www.csns2016.cz

V poslední části jednání byl prezentován zkušební program
švédské ﬁrmy ORZONE, který slibuje zkvalitnit a zjednodušit
přípravu a průběh Evropských atestací.
Další setkání UEMS SBN/EBN bylo naplánováno na podzim
do Benátek s využitím zázemí zde konaného meetingu
italských neurologů.
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D
www.uems.eu

Pozvánky na odborné akce

30.

ČESKÝ A SLOVENSKÝ
NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Praha
23.–26. 11. 2016

International Parkinson and Movement Disorder Society
7.–8. 7. 2016, Innsbruck, Austria
mds.execinc.com/edibo/SLEEP16AU
12th European Congress on Epileptology
11.–15. 9. 2016, Praha
www.epilepsyprague2016.org
Bližší informace stran ﬁnanční podpory pro aktivní účast
kolegů z ČR na webových stránkách České ligy proti epilepsii
ČLS JEP, www.clpe.cz.
48. Neurofarmakologické sympozium
29. 9.–1. 10. 2016, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem
www.mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_obecne-91.html
Byl zveřejněn program sympozia:
www.mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_program-91.html
Projekt Future Forces Forum (FFF)
19.–21. 10. 2016, PVA EXPO Praha
www.future-forces-forum.org/

Výhodou je navázání kontaktů v oblasti vojenského
zdravotnického výzkumu včetně možnosti získání podpory
pro takový výzkum. Online registrace je pro zájemce
do 10. října 2016 zdarma.
The 10th World Stroke Congress
26.–29. 10. 2016, Indie
wsc.kenes.com/

Pořádající společnosti:
Česká neurologická společnost ČLS JEP
Slovenská neurologická společnost SLS

www.csns2016.cz

Organizační sekretariát sjezdu:
GUARANT International, spol. s r.o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444
Fax: 284 001 448
E-mail: csns2016@guarant.cz

13th International Conference on Alzheimer‘s
& Parkinson‘s Diseases
29. 3.–2. 4. 2017, Rakousko
adpd2017.kenes.com/
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Změny údajů
Milí členové naší společnosti, dojde-li ke změně Vašich
osobních údajů, nahlaste změna na Centrální evidenci
členů ČLS JEP na email cle@cls.cz a zároveň sekretariátu
České neurologické společnosti sekretariat@czech-neuro.cz.
Změny budou automaticky nahlášeny také vydavateli
časopisu „Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie“.

Děkujeme za podporu a spolupráci
partnerům ČNS
Platinový partner

Nabídka pro partnery
Česká neurologická společnost nabízí své dlouhodobé
partnerství farmaceutickým ﬁrmám, výrobcům lékařské
techniky a dalším potenciálním partnerům v neurologické
oblasti.

Zlatí partneři

Co Vám můžeme nabídnout?
• Uveřejnění partnera na webové stránce České
neurologické společnosti www.czech-neuro.cz
• Uveřejnění partnera v tiskovinách České neurologické
společnosti
• Uveřejnění partnera v elektronickém newsletteru České
neurologické společnosti (4 vydání/rok)
• Uveřejnění článku/inzerce v elektronickém newsletteru
České neurologické společnosti
Máte-li zájem spolupracovat s Českou neurologickou
společností, kontaktujte náš sekretariát na emailu
sekretariat@czech-neuro.cz. Případně nás neváhejte
kontaktovat pro individuální nabídku.

Krásné léto plné zážitků
přeje všem svým členům
Česká neurologická společnost
ČLS JEP

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

