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Úvodní slovo
Milé kolegyně, vážení kolegové,
2. vydání elektronického newsletteru naší
společnosti vám přináší důležité, a věříme
že i zajímavé informace z oblasti našeho
oboru a života naší odborné společnosti.
Informuje o udělených cenách ČNS ČLS
JEP za rok 2016. Snažíme se podporovat
začínající neurology a už opakovaně byly
vypsány granty podporující jejich účast
na odborných akcích. Newsletter obsahuje zprávu o udělených grantech pro účast
na nadcházejícím kongresu EAN v Amsterdamu a současně novou výzvu na grant
na podporu účasti na 31. českém a slovenském neurologickém sjezdu v Brně.
Výbor cerebrovaskulární sekce ČNS uspořádal v květnu v Praze velmi úspěšný kongres ESOC, o kterém najdete v newsletteru zprávu, stejně jako termíny a kontakty
na nadcházející odborné akce domácí i zahraniční. Mladí lékaři v předatestační přípravě jistě ocení termíny vzdělávacích akcí
v roce 2107.
Zejména nás zajímá to, co byste se chtěli v newsletterech dozvídat a jaké otázky
a problémy našeho oboru by měla řešit
naše společnost a její výbor. Proto pro Vás
připravujeme dotazník zaměřený tímto
směrem.
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
předseda ČNS ČLS JEP

Ceny ČNS ČLS JEP
za nejlepší publikace
roku 2016
Česká neurologická společnost ČLS JEP (dále ČNS) vyhlašuje každoroční
soutěž o nejlepší publikace předcházejícího roku uveřejněné členy společnosti.
Za rok 2016 vyhrály následující publikace:
1. Cena ČNS za vynikající originální práci
T. Uher, E. Havrdova, L. Sobisek, J. Krasensky, M. Vaneckova, Z. Seidl,
M. Tyblova, D. Ramasamy, R. Zivadinov, D. Horakova
Is no evidence of disease activity an achievable goal in MS patients
on intramuscular interferon beta -1a treatment over long-term
follow-up?
Multiple Sclerosis Journal. 2016; 23(2), 242-252
D. Školoudík, P. Bártová, J. Mašková, P. Dušek, J. Blahuta, K. Langová,
U. Walter, R. Herzig
Transcranial Sonography of the Insula: Digitized Image Analysis
of Fusion Images with Magnetic Resonance
European Journal of Ultrasound. 2016; 37, 604-608
2. Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kazuistiku
J. Laczo, R. Andel, Z. Nedelska, M. Vyhnalek, K. Vlcek, S. Crutch,
J. Harrison, J. Hort
Exploring the contribution of spatial navigation to cognitive
functioning in older adults
Neurobiology of Aging. 2016; 51, 67-70
3. Cena ČNS za vynikající monografii či učební text
I. Příhodová, S. Dostálová a kol.
Spánková medicína v kazuistikách
Mladá Fronta. 2016; 1-175
4. Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let za vynikající
originální práci

Kontakt
Česká neurologická společnost z.s.
Veronika Janůrková
Na Pankráci 17
140 00 Praha 4
sekretariat@czech-neuro.cz
Asociační management pro ČNS
vykonává společnost GUARANT
International spol. s r. o.

P. Filip, J. Lošák, T. Kašpárek, J. VaníIek, M. Bareš
Neural network of predictive motor timing in the context of gender
differences
Neural Plasticity. 2016; 1-9
Seznam přihlášených publikací do soutěže o nejlepší publikace roku 2016
můžete vidět na webových stránkách ČNS www.czech-neuro.cz
Všem autorům prací přihlášených do soutěže děkujeme a vítězům
gratulujeme!
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Cestovní granty České neurologické
společnosti ČLS JEP
Česká neurologická společnost ČLS J. E. P. (ČNS) poskytla cestovní grant mladým lékařům k jejich účasti na 3rd Congess of
the European Academy of Neurology konaném v Amsterdamu v termínu 24.–27. 6. 2017. Seznam schválených žádostí
je uveřejněn na webu ČNS.

Výbor Cerebrovaskulární sekce
ČNS spolupořádal v Praze
European Stroke Organisation
Conference (ESOC)

ČNS dále vypisuje pro rok 2017 cestovní grant pro mladé
lékaře na podporu účasti na 31. českém a slovenském neurologickém sjezdu, který se koná 22.–25. 11. 2017 v Brně
v BVV – Pavilon E.
Kritéria pro přijetí žádosti
• rok narození 1982 nebo později
• člen ČNS s řádně uhrazenými členskými poplatky
• přihlášení k aktivní účasti na ČSNS (přihlášení prostřednictvím webových stránek www.csns2017.cz
do 15. 9. 2017)
• první autor sdělení
• do 15. 9. 2017 zaslat na email sekretariat@czech-neuro.cz
písemnou přihlášku s potvrzením, že jsou splněna výše
uvedená kritéria. Žadatel dostane potvrzení přijetí
přihlášky od sekretariátu výboru. Nestane-li se tak, je
třeba potvrzení urgovat. Bez obdržení tohoto potvrzení je
přihláška neplatná.
Žadatel o cestovní grant obdrží vyjádření o přidělení/nepřidělení cestovního grantu od sekretariátu ČNS do 3 týdnů
po posledním možném termínu přihlášení na základě přijetí
příspěvku.
Žádost o cestovní grant bude po odborné stránce posouzena
organizačním a vědeckým výborem ČSNS.
Přehled úspěšných žadatelů bude zveřejněn na webových
stránkách ČNS www.czech-neuro.cz a v elektronickém news-letteru ČNS.
Více informací o cestovních grantech ČNS naleznete na
www.czech-neuro.cz

Purkyňův nadační fond

ČLS JEP obnovila aktivity na Purkyňově nadačním fondu, jehož cílem je podpora lékařů a lékařek mladších 35 let. V průběhu roku jsou organizovány vzdělávací semináře pro mladé
členy ČLS JEP na průřezová témata s cílem podpořit setkávání začínajících lékařů se zkušenými kolegy z řad ČLS JEP.
Více informací na www.purkynuvfond.cz

Do Prahy se v polovině května sjelo 4.200 odborníků
z celého světa, aby společně diskutovali nové poznatky
z diagnostiky a léčby CMP. Letos se na organizaci ESOC
významnou měrou podíleli i členové výboru Cerebro-vaskulární sekce ČSN ČLS JEP, kterým se podařilo „přinést“
konferenci do Prahy. Robert Mikulík z CV sekce společně
s prezidentkou ESO Valerií Caso této akci předsedal.
Konference, která se konala ve dnech 16.–18. května v Kongresovém centru v Praze, zaznamenala velký úspěch jak
po stránce organizační, tak po stránce odborné. Byly zde poprvé prezentovány tři zásadní studie (DAWN, CLOSE a ASTER), které změní dosavadní způsoby léčby cévních mozkových příhod. Např. studie DAWN posunuje časové hranice pro
endovaskulární léčbu pacientů s CMP až na 24 hodin.
Cerebrovaskulární sekce ČNS se na konferenci prezentovala
nejen přednáškami a postery svých členů, ale měla zde také,
jakožto lokální organizátor, svůj stánek, na kterém byly demonstrovány výsledky iktové péče v ČR. Zahraniční experti
se shodovali, že Česká republika vybudovala skvělý systém
iktové péče a dosahuje celosvětově mimořádných výsledků.
Nejvíce oceňovali zahraniční odborníci dostatečné pokrytí země specializovanými centry, vysokou míru poskytování
trombolýzy (19,5 % pacientů s ischemickou CMP) a rychlost
podání léčby pacientům (medián door-to-needle time v ČR
za rok 2017 byl 30 minut). CV sekce dostala na konferen-

No 15

Červen 2017

Newsletter

České neurologické společnosti
ČLS JEP

ci řadu požadavků od zahraničních profesních organizací
na poskytnutí metodiky dosažení takovýchto výsledků v péči
o pacienty s CMP.

Ve spolupráci s Katedrou muzejnictví Filozofické fakulty MU
bude v rámci ČSNS 2017 uspořádána expozice o historii
neurologie v ČR a na Slovensku.

Konference tedy měla nejen přínos pro její účastníky, ale přinesla značnou prestiž naší cerebrovaskulární komunitě, což
je zároveň poděkování všem, kteří se na kvalitě iktové péče
v ČR podílejí.

Veškeré důležité informace včetně seznamu témat, on-line
formuláře, termínů pro registraci a zasílání abstrakt najdete
na webových stránkách akce.
Děkujeme parterům akce za podporu.

za výbor CV sekce ČNS
Aleš Tomek, předseda výboru
Cena za přínos péči o cévní mozkové příhody
doc. MUDr. Robertu Mikulíkovi, Ph.D.
Robert Mikulík, vedoucí KCC FN u sv. Anny v Brně, byl během konání konference oceněn za svůj přínos v oblasti péče
o pacienty s CMP cenou “Spirit of Excellence”. Cenu získal
za své dlouholeté a úspěšné aktivity v oblasti organizace
péče o CMP a jejich léčby na národní i mezinárodní úrovni.
Cena za nejlepší poster putovala do ČR
Steve Simsic z FN u sv. Anny v Brně získal “Ocenění za nejlepší poster” z celkového počtu 1600 posterů prezentovaných
na konferenci. Steve představil databázi zobrazovacích dat
pacientů s cévní mozkovou příhodou (iSITS), kterou vyvíjí se
zahraničními partnery jako nástavbu celosvětovému registru
SITS.

Pozvánka na 31. český a slovenský
neurologický sjezd
a 29. česko-slovenský
epileptologický sjezd

22. 11.–25. 11. 2017
BVV Pavilon E, Brno
http://www.csns2017.cz/
Registrace byla otevřena!
On-line registrační formulář je dostupný zde.
Příjem abstraktů je otevřený!
On-line formulář je dostupný zde.
Hlavní témata ČSNS 2017
• Cévní onemocnění mozku
• Parkinsonova nemoc a další extrapyramidová onemocnění
• Roztroušená skleróza a další neuroimunologická onemocnění
• Demence a další kognitivní poruchy
• Nervosvalová onemocnění
• Bolesti hlavy a neuropatická bolest
• Vertebrogenní onemocnění

Vědecký sekretariát
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
I. neurologická klinika
Pekařská 53, 656 91 Brno
E-mail: milan.brazdil@fnusa.cz

Pozvánka na další odborné akce
The 3rd International Conference on Functional (Psychogenic) Neurological Disorders
6. 9.–8. 9. 2017
Edinburgh, Scotland
http://www.fnd2017.org/FND-2017.htm
10th Congress of the European Pain Federation, EFIC®
(EFIC 2017)
6. 9.–9. 9. 2017
Kodaň, Dánsko
http://www.efic2017.kenes.com/
XXIII World Congress of Neurology (WCN 2017)
16. 9.–21. 9. 2017
Kyoto, Japonsko
http://www.2017.wcn-neurology.com/

45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres
3. 10.–6. 10. 2017
Hotel DoubleTree by Hilton, Košice, Slovensko
http://neuro-kosice.sk/
7th Annual Brain Metastases Research and Emerging
Therapy Conference
6. 10.–7. 10. 2017
Marseille, Francie
http://brain-mets.com/
World Sleep Congress
7. 10.–11. 10. 2017
Kongresové centrum Praha
http://worldsleepcongress.com/
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49. neurofarmakologické sympozium
12. 10.–14. 10. 2017
Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem
http://www.mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_obecne-106.html
64. společný sjezd české a slovenské společnosti pro
klinickou neurofyziologii
26. 10.–27. 10. 2017
České Budějovice
http://www.mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_obecne-113.html

Zájemci se mohou přihlásit na adrese:
denisa.vondrackova@homolka.cz
Více informací naleznete zde:
https://www.homolka.cz/cs-cz/oddeleni/neurologie.html

Evropské referenční sítě pro vzácná
a komplexní onemocnění
Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění (dále
ERN) byly ustanoveny začátkem roku 2017 na základě výzvy Evropské komise. Sdružují poskytovatele zdravotní péče
(nemocnice) z různých zemí EU, kteří poskytují vysoce specializovanou péči zejména v oblasti vzácných onemocnění.
Schváleno bylo 24 sítí, které se zčásti mohou i překrývat –
výčet a charakteristiky jednotlivých sítí jsou dostupné na
https://ec.europa.eu/health/ern/networks_en
Cílem sítí je harmonizovat poskytovanou zdravotní péči
v rámci EU, umožnit pacientům se vzácnými chorobami přístup k vysoce specializované péči, a to i formou konzultací
na úrovní sítí či v rámci přeshraniční péče.

Specializační vzdělávání
pro rok 2017

Dále je cílem vznik registrů s velkým počtem pacientů, které
umožní výzkum v oblasti vzácných onemocnění a hledání i případně ověření nových diagnostických nebo léčebných postupů.

Specializační oborová rada neurologie v roce 2017
Předsedkyně: prof. MUDr. Ivana Štětkářová, Ph.D.
Místopředseda: MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Členové: prof. MUDr. E. Růžička, DrSc., prof. MUDr. I. Rektor,
CSc., prof. MUDr. P. Kaňovský, CSc., prof. MUDr. P. Marusič,
Ph.D., doc. MUDr. M. Vališ, Ph.D., doc. MUDr. Michal Bar,
Ph.D.

Za zásadní z hlediska optimalizace péče o pacienty i z hlediska projektování výzkumných priorit je považováno Evropskou komisí i zapojení pacientských organizací.

Termíny specializačních kurzů a atestací:
3. LF UK v Praze
Specializační kurz před atestací 2. 10.–27. 10. 2017
Atestace 4. 12.–8. 12. 2017
LF UK v Plzni
Atestace 25. 9.–27. 9. 2017
Místa a termíny kurzů na závěr základního kmene oboru
neurologie zakončené písemným testem v roce 2017:
11. 9.–22. 9. 2017 v 1. LF UK Praha, Neurologická klinika
9. 10.–20. 10. 2017 v LF UP Olomouc, Neurologická klinika

Nabídka stáží na neurologické JIP
Nemocnice Na Homolce

Pro neurologii jsou významné zejména:
European Reference Network for Rare Neurological
Diseases (ERN-RND)
http://www.ern-rnd.eu/
ERN-RND si klade za cíl koordinaci diagnostiky a léčby
vzácných neurodegenerativních onemocnění v následujících
okruzích:
1. Leukodystrofie
2. Spinocerebelární ataxie a hereditární spastické paraparézy
3. Atypické parkinsonské syndromy
4. Chorea
5. Dystonie a choroby spojené s ukládáním železa
6. Frontotemporální lobární degenerace
V ČR byly zatím po splnění stanovených kriterií sítí schváleny
a MZ ČR potvrzeny Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
pro okruhy 3, 4 a 5 a FN Motol pro okruh 2.

Stáž je zaměřená na praxi v obou neurointenzívní péče v celém jejím rozsahu. Je určena pro neurology bez atestace
i s atestací.

European Reference Network for Rare Neuromuscular
Diseases (ERN-NMD)
http://www.euro-nmd.eu/
V ČR byly zatím po splnění stanovených kriterií sítí schváleny
a MZ ČR potvrzeny FN Brno a FN Motol.

Garant stáží: MUDr. Denisa Vondráčková
Délka stáže: 1 týden (5 pracovních dní)
Termín: 6. 11.–10. 11. 2017
Cena: 3 630,- Kč vč. DPH
Kapacita: 2 účastníci

European Reference Network for Rare and Complex
Epilepsies (ERN-EpiCARE)
https://www.epilepsyallianceeurope.org/programmes/epicare/
V ČR byly zatím po splnění stanovených kriterií sítí schváleny
a MZ ČR potvrzeny FN u Sv. Anny a FN Motol.
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Informace pro neurology obecně
Do budoucna by měla vytvořená síť umožnit zaregistrování
pacientů se vzácnými chorobami do evropské sítě prostřednictvím národních center. Ta by měla mít dostatečnou kapacitu pro zajištění diagnostiky, případně léčby či zařazení
do mezinárodních studií. Rovněž by měla zajišťovat konzultace nejasných či unikátních případů na úrovni příslušné ERN.
Nastavení vztahů a směřování pacientů není zatím ve většině
zemí vyřešené a bude se teprve v následujících letech tvořit
a optimalizovat.
Informace pro stávající či žádající centra
Možnosti a pravidla přistoupení nových center k iniciativě,
případně u ERN-RND rozšíření působení o další skupiny
onemocnění pro stávající členy – v obou případech je potřeba vyčkat na výzvu ERN, která by se měla uskutečnit
na konci roku 2017 nebo začátkem roku 2018.
Proces přihlašování je obdobný do všech skupin ERN a je
relativně administrativně náročný. V případě, že pracoviště (nemocnice) je již členem některého z ERN, tak bude
možno použít k přihlášce dokumenty použité pro předchozí
přihlášku, nicméně lze očekávat, že všechny dokumenty budou muset být znovu doloženy.
Kromě splnění podmínek konkrétní sítě z hlediska počtu pacientů v jednotlivých diagnostických skupinách se vyžaduje
i prokázání adekvátního technického a personálního zajištění center. Poskytovatel zdravotní péče musí doložit i obecné
dokumenty potvrzující dodržování obecných principů při zajišťování zdravotní péče (částečně se překrývá s požadavky
na obvyklou „akreditaci“).

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.

Děkujeme za podporu a dlouholetou
spolupráci partnerům ČNS
Zlatí partneři ČNS

Nedílnou součástí přihlášky je schválení (endorsement) daného poskytovatele zdravotní péče ze strany MZ ČR.

Dotazník pro členy ČNS
Co víme o našich členech a co oni vědí o nás? Co potřebují, co jim chybí? Jak můžeme být více nápomocni
svým členům?
Na podobné otázky bychom rádi znali odpověď. Proto plánujeme v nejbližší době oslovit členy pro získání informací
o jejich potřebách, zájmech či problémech. Věříme že, díky
Vaší spolupráci zefektivníme naši činnost.
Jsme tu pro Vás
Výbor ČNS

Změny údajů
Milí členové naší společnosti, dojde-li ke změně Vašich
osobních údajů, nahlaste změnu 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“.

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

