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Dvanáct let s Českou
a slovenskou neurologií
a neurochirurgií
Milí kolegové,
Dovolte mi malé ohlédnutí za uplynulými 12 lety, kdy jsem vykonával
funkci šéfredaktora České a slovenské neurologie a neurochirurgie (CSNN). Časopis má dlouhou
tradici, neboť je vydáván od r. 1938,
původně jako Neurologie a psychiatrie československá, později
Československá neurologie (19561972) a Československá neurologie
a neurochirurgie (do r. 1993). Předchůdce – Revue v neurologii, psychiatrii, fysikální a dietetické terapii byla publikována
od r. 1904, a proto používáme zdvojeného číslování ročníků
(v r. 2016 je to 79/112). V souvislosti s rozdělením Československa došlo k poslední změně názvu na současné označení. Díky administrativní změně názvu časopisu v r. 1993
a podcenění této změny ze strany vydavatele došlo k vyřazení časopisu z databáze Medline a přes veškerou snahu se
nepodařilo časopis do této databáze navrátit v obrovské konkurenci nově vznikajících a velmi kvalitních periodik a díky
velmi nepřehlednému systému jejich výběru.
Od r. 1997 má CSNN měřitelný impakt faktor, publikovaný
každoročně Thomson Reuters: první hodnota byla 0,029, posledních 5 let se pohybuje kolem hodnoty 0,2-0,3 – viz graf 1.
Za mého působení ve funkci šéfredaktora (od r. 2004) prodělal časopis několik změn. Oﬁciálním vydavatelem zůstala
Česká lékařská společnost JEP, avšak nakladatelem, který
převzal praktickou výrobu časopisu i jeho ﬁnancování, se stal
Graf 1

Ambit Media. Časopis získal novou „zelenou“ graﬁku s kvalitním tiskem i papírem, zůstal dvouměsíčníkem, avšak došlo
k rozšíření počtu stran. Stal se oﬁciálním periodikem celkem
5 odborných společností – české a slovenské neurologické
a neurochirurgické společnosti a české společnosti dětské
neurologie.
Byly zavedeny stálé rubriky: didakticky zaměřené minimonograﬁe s vědomostním testem, okénko statistika redigované
předním českým biostatistikem doc. Ladislavem Duškem,
a webové okénko. Řada článků byla doprovázena zajímavými
komentáři. Vzrůstající nabídka prací umožnila i jejich náročnější výběr a zvyšování kvality publikovaných prací. Nejkvalitnějším pracím byla udělována Cena ČSNN vyhlašovaná
každoročně na celostátních neurologických sjezdech.
Vznikly webové stránky časopisu (www.csnn.eu) a v současnosti existuje kompletní elektronická online verze časopisu
s články dostupnými ke stažení – od letošního roku díky stabilizované ekonomické situaci bez jakéhokoliv omezení, čímž
časopis dosáhl statutu periodika „open access“.
Časopis je excerptován několika bibliograﬁckými databázemi
včetně Scopusu a tou nejdůležitější – Thomson Reuters, díky
čemuž je uváděn mezi impaktovanými časopisy a na Web of
Science, což je celosvětově nejdůležitější zdroj citovanosti
časopisů i jednotlivých autorů formou tzv. Hirshova indexu.
Po dvanácti letech činnosti pro CSNN jsem dospěl k rozhodnutí, že je nejvyšší čas pro personální obměnu. Na základě
návrhu výboru České neurologické společnosti a se souhlasem ostatních odborných společností se funkce šéfredaktora ujme od r. 2017 prof. Roman Herzig se svým zástupcem
doc. Edvardem Ehlerem. Vznikne rovněž nová redakční
rada nominovaná proporcionálně odbornými společnostmi.
Věřím, že kolegové, kteří se časopisu ujmou, přinesou nové
impulsy a současně udrží jeho dosavadní kvalitu a dobré
jméno.
Váš Josef Bednařík
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Volby nového výboru a revizní
komise ČNS
Vážení členové České neurologické společnosti ČLS JEP,
rádi bychom Vás informovali o tom, že v termínu od 31. 10. 2016
do 30. 11. 2016 budou probíhat volby do výboru a revizní
komise České neurologické společnosti (ČNS), a to korespondenční formou. Proto Vás žádáme o nahlášení případných
změn korespondenčních adres či e-mailů. Případné změny zašlete sekretariátu ČNS (sekretariat@czech-neuro.cz).
Každý řádný člen ČNS může navrhnout do výboru či revizní
komise kohokoliv z členů ČNS (včetně sebe).
Návrhy kandidátů je možné zasílat do 30. 9. 2016 sekretariátu ČNS, na e-mail sekretariat@czech-neuro.cz nebo korespondenčně na adresu ČLS JEP (Česká lékařská společnost
J. E. Purkyně, z. s.,Volební komise ČNS ČLS JEP Sokolská
490/31, 120 00 Praha 2). Návrhy kandidátů prosím uvádějte
pro výbor a revizní komisi zvlášť.
• Po uplynutí termínu pro zasílání návrhu kandidátů
(30. 9. 2016) bude příjem kandidatur uzavřen a vznikne
kandidátní listina. Kandidátní listina bude korespondenčně rozeslána všem řádným členům ČNS a zároveň bude
k nahlédnutí na webových stránkách ČNS.
• Kandidátní listina pro výbor bude sestavena dle krajské
příslušnosti a každý člen ČNS bude moci volit pouze
v jednom kraji. Za každý kraj bude volen 1 zástupce
s výjimkou Prahy (4 zástupci) a Jihomoravského kraje
(2 zástupci). Volič si na kandidátní listině vybere pouze
jeden kraj, z jehož kandidátů bude vybírat.
• Kandidátní listina pro revizní komisi bude sestavena bez
krajského rozdělení.
• Hlasovací lístky budou prostřednictvím ČLS JEP rozeslány řádným členům ČNS do 31. 10. 2016. Sčítány budou
pouze platné hlasovací lístky, které sekretariát ČLS JEP
obdrží do 30. 11. 2016.
• Výsledky voleb budou vyhlášeny do 31. 12. 2016
prostřednictvím webových stránek ČNS.

Hlavní témata ČSNS:
• Cévní onemocnění mozku
• Parkinsonova nemoc a další extrapyramidová onemocnění
• Roztroušená skleróza a další neuroimunologická
onemocnění
• Demence a další kognitivní a neuropsychiatrické poruchy
• Epilepsie
• Poruchy spánku
• Nervosvalová onemocnění
• Bolesti hlavy a neuropatická bolest
• Vertebrogenní onemocnění
• Klinická neurofyziologie, zobrazovací metody
Důležitá data:
15. 9. 2016 „Deadline“ pro příjem abstrakt
14. 10. 2016 Ukončení včasné registrace
Seznam témat a on-line formulář pro zasílání abstrakt
najdete na webových stránkách akce, pod záložkou
Abstrakta.
Výukové kurzy:
Níže uvádíme témata výukových kurzů s jejich garantem:
0. BLOK: středa 23. 11. 2016, 12:30–14:00
Hands-on – Zobrazovací metody v neurologii 1
(P. Marusič, A. Tomek, J. Laczó)
1. BLOK: středa 23. 11. 2016, 14:30–16:00
Hands-on – Zobrazovací metody v neurologii 2
(P. Marusič, A. Tomek, J. Laczó)
Funkční poruchy hybnosti (E. Růžička, K. Menšíková)
RLS a rytmické pohyby ve spánku (D. Kemlink)
Hands on – Pacient s polohovou závratí – dif.dg.,
diagnostické a terapeutická manévry (J. Jeřábek)
2. BLOK: středa 23. 11. 2016, 16:30–18:00
Hands-on – Zobrazovací metody v neurologii 3
(P. Marusič, A. Tomek, J. Laczó)
Postižení kognitivních funkcí v klinické praxi (R. Rusina)
Zásady diagnostiky primárních bolestí hlavy
(J. Marková, D. Doležil)
Management ALS (P. Ridzoň)

Předem Vám děkujeme za spolupráci.
Volební komise ČNS ČLS JEP:
Prim. MUDr. Jolana Marková
Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. – předseda
Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
MUDr. Olga Zapletalová

ČSNS 2016 Praha

3. BLOK: čtvrtek 24. 11. 2016, 8:00–9:30
Včasná diagnostika a léčba RS (D. Horáková)
Jak rekanalizovat (R. Mikulík)
Cena kurzu (jednoho bloku): 200 Kč
Cena hands-on (jednoho bloku): 300 Kč
Podrobnosti k výukovým kurzům, vč. instrukcí jak se registrovat, najdete do konce září na webových stránkách akce, pod
záložkou Předběžný program.

Vážení a milí kolegové,
rádi bychom Vás pozvali k účasti na 30. český a slovenský
neurologický sjezd (ČSNS), který se uskuteční ve dnech
23.–26. listopadu 2016 v Clarion Congress Hotelu v Praze.
ČSNS je oﬁciální odbornou vzdělávací akcí České neurologické společnosti ČLS JEP, a jejím cílem je podporovat kontinuální vzdělávání v neurologii, a přinášet široké obci neurologů aktuální informace z oboru.

Plenární schůze ČNS se bude konat ve čtvrtek 24. 11. 2016
v sále Tycho+Kepler od 18:15.
Na oﬁciálních webových stránkách sjezdu
www.csns2016.cz najdete další aktuální informace
o akci včetně on-line registračního formuláře.
Děkujeme všem partnerům ČSNS za podporu.

Těšíme se na společné setkání během ČSNS v Praze!
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Organizační sekretariát
Guarant International spol. s r.o. / ČSNS 2016
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel: +420 284 001 444, e-mail: csns2016@guarant.cz
Web: www.guarant.cz
Vědecký sekretariát
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel. +420 224 436 800, e-mail: petr.marusic@fnmotol.cz

Elektronický archiv odborných
zdravotnických titulů
Vydavatelství Ambit Media, a. s. Vám nabízí přístup do elektronického archivu odborných zdravotnických titulů. V elektronickém archivu najdete mimo jiné také časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie.
Elektronický archiv je dostupný ZDE.

Pozvánky na odborné akce
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.
Kritéria pro přijetí žádosti
• věk do 35 let (rok 1981 a mladší)
• člen ČNS s řádně uhrazenými členskými poplatky
• přihlášení k aktivní účasti na ČSNS (přihlášení prostřednictvím webových stránek www.csns2016.cz)
• první autor sdělení
• do 15. 9. 2016 zaslat na email sekretariat@czech-neuro.cz
písemnou přihlášku s potvrzením, že jsou splněna výše
uvedená kritéria, a že žadatel souhlasí se zveřejněním svého
jména na webových stránkách ČNS v případě udělení grantu
• přijetí abstraktu k aktivní účasti na ČSNS
Více informací o cestovním grantu pro mladé lékaře lze najít
na www.csns2016.cz/cestovni-granty.

Webové stránky v anglické verzi
Oﬁciální webové stránky ČNS byly nově vytvořeny také v anglické verzi. Zahraniční lékaři či partneři si tak na webových
stránkách mohou zjistit základní informace o České neurologické společnosti.
Přeložen byl také Kalendář akcí obsahující domácí i zahraniční neurologické akce a sjezdy.
Neurologická lůžková zařízení ČR na webových stránkách
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na webových stránkách ČNS je zveřejněn (ZDE) seznam neurologických lůžkových zařízení ČR (záložka „Pro odborníky“).
Seznam lůžkových neurologických zařízení v ČR může obsahovat nepřesnosti či zastaralé údaje.
Pokud tuto skutečnost zjistíte, pošlete prosím opravu na
e-mail petr.marusic@fnmotol.cz.
Děkujeme za Vaši spolupráci.

30.

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

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

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.
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The 10th World Stroke Congress
26.–29. 10. 2016, Indie
wsc.kenes.com/
30. český a slovenský neurologický sjezd
23.–26. 11. 2016, Praha
www.csns2016.cz
3. Základní kurz v elektromyograﬁi: FN Brno
9. 1.–17. 2. 2017
Kapacita: celkem 8 posluchačů (bude akceptováno prvních 8,
další budou náhradníci). Podmínkou absolvování kursu je
ukončený neurologický kmen.
Přihlášky: Oddělení vzdělávání FN Brno, p. Ida Tesařová,
e-mail: tesarova.ida@fnbrno.cz, tel. 532233566
Více informací na ZDE.

Děkujeme za podporu a spolupráci
partnerům ČNS
Platinový partner

Zlatí partneři

13th International Conference on Alzheimer‘s
& Parkinson‘s Diseases
29. 3.–2. 4. 2017, Rakousko
adpd2017.kenes.com/
XXIII World Congress of Neurology (WCN 2017)
16. 9.–21. 9. 2017, Kyoto, Japonsko
2017.wcn-neurology.com

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“.

Stříbrný partner

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

Bronzoví partneři

