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Úvodní slovo

Zprávy o činnosti výboru

Vážení členové společnosti,

■ Výbor kromě svých rutinních aktivit (chod společnosti, hodnocení
a příprava narodních sjezdů, spolupráce se sekcemi) řešil
dostupnost quetiapinu pro neurology, seznam pracovišt, která
ČNS považuje za kvaliﬁkovaná pro aplikaci botulotoxinu, vznik
skupiny pro RS při MZd, personální perspektivu dětské neurologie,
vztahy s plátci zdravotní péče, centrovou péči v epileptologii,
postgraduální vzdělávání a situaci s funkčními odbornostmi
v klinické elektrofyziologii.

přinášíme vám první číslo
elektronického zpravodaje České
neurologické společnosti ČLS JEP
(ČNS) v novém roce.
Pokud máte nápady na články
do newslettru společnosti či víte
o zajímavé akci/semináři apod.,
která koresponduje s odborností
společnosti, neváhejte se ozvat
organizačnímu sekretariátu
(kontakty níže).

■ Výbor upozorňuje své členy, že od začátku roku 2016
budou třeba funkční odbornosti v EEG, EMG a evokovaných
potenciálech jako podmínka vykonávání práce v těchto
oblastech neurologie.
■ Výbor se také začal zabýval přípravou Roku mozku.

Hned v úvodu upozorňuji na
funkční odbornosti z EEG, EMG
a evokovaných potenciálů. Výbor
ČNS se po seznámení se situací
rozhodl, že není možné vyžadovat
pro vykonávání praxe v této oblasti
funkční odbornosti nyní, ale po
uplynutí přechodného období
(trvajícího do konce roku 2015), bude
ČNS považovat funkční odbornost
jako povinný kvaliﬁkační předpoklad.

■ Na výborové schůzi 14. 2. 2014 byla vylosovaná výherkyně
volného registračního poplatku na Český a Slovenský neurologický
sjezd v Ostravě (19.–22. 11. 2014) MUDr. Hana Pikulová.
Gratulujeme!
Losování probíhalo na základě vyplnění dotazníků spokojenosti
členů ČNS na neurologickém sjezdu v Praze, u stánku České
neurologické společnosti. Všem zúčastněným v dotazníkové anketě
děkujeme za spolupráci.

Přeji zajímavé čtení.
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Předseda České neurologické
společnosti

Rok mozku
3rd International Congress
on Epilepsy, Brain and Mind
& Brain and Mind Congress
Brno, Czech Republic
April 3-5, 2014

European Brain Council vyhlásil letošní rok „Rokem mozku“.
Celoevropský projekt nesoucí název „YEAR OF THE BRAIN IN
EUROPE 2014“ má v průběhu letošního roku přiblížit veřejnosti
mozek jako jedinečnou a nenahraditelnou strukturu.
→
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Cílem je zvýšit informovanost o nemocech, které
mozek postihují a odhalit veřejnosti, co vše v současné
době umí lékaři rozpoznat a účinně léčit.
Projekt má mimo jiné přispět k podpoře vzdělávání
a zvyšování erudice zdravotníků v oblasti onemocnění
mozku a ke zlepšení diagnostické a léčebné péče
o nemocné s postižením mozku. Lidé a odborníci
se dozvědí, jaká je současná úroveň diagnostiky
mozkových onemocnění, kam postoupil výzkum
těchto nemocí, jaké jsou současné léčebné trendy
a postupy, ale také jaká je nákladnost této péče
včetně sociálně-ekonomických aspektů.
Rok mozku má též upozornit veřejnost na možnosti
prevence závažných postižení jako jsou např. mozkolebeční poranění či mozková mrtvice. Hodlá otevřít
problematiku epilepsií, roztroušené sklerózy, mozkových
nádorů či neurodegenerativních onemocnění.
V České republice se po celý rok budou odehrávat akce
na podporu informovanosti o mozkových onemocněních.
Budeme Vás průběžně informovat.
prim. MUDr. Jiří Neumann
a prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Pozvánky na odborné akce
3rd International congress on epilepsy, brain
and mind
3.–5. dubna 2014
hotel International Brno
webové stránky kongresu
http://www.epilepsy-brain-mind2014.eu/
2. minisympozium o narkolepsii
3. 4. 2014
Děkanát 1. LF UK
Neuropsychiatrické fórum
23.–25. dubna 2014
Karolinum, Celetná 20, Praha
Více informací na webových stránkách ČNS
http://www.czech-neuro.cz/rubrika/33-Odborne-avzdelavaci-akce-Domaci-kongresy-a-seminare/
index.htm
Neuromuskulární kongres
25. neuromuskulární sympozium a XV. konferencia
o neuromuskulárnych ochoreniach
15.–16. května 2014
Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno
webové stránky kongresu
http://www.ta-service.cz/neuromuskularni2014/

Soutěž o nejlepší publikaci
členů společnosti – pozor
nový termín uzávěrky
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Česká neurologická společnost ČLS JEP vyhlašuje
i tento rok soutěž o nejlepší publikaci předcházejícího
roku. V tomto roce jsme po asi 20 letech trvání soutěže
změnili dead-line pro podání přihlášek do soutěže,
protože výbor tak bude moci eventuálně nominovat
některou z přihlášených publikací také na cenu
předsednictva ČLS JEP, která má uzávěrku v dubnu.
Do 30. 3. 2014 je možné se přihlásit do soutěže
o nejlepší publikace, uveřejněné členy společnosti.
Soutěží se v následujících kategoriích.
1. Cena ČNS za vynikající originální práci
2. Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kasuistiku
3. Cena ČNS za vynikající monograﬁi či učební text
4. Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let
za vynikající originální práci roku
Bližší informace spolu s podmínkami o účasti
v soutěži a přesná pravidla se dočtete na webových
stránkách společnosti http://www.czech-neuro.cz/
rubrika/13-Spolecnost-Ceny-a-granty/index.htm.

42. český a slovenský cerebrovaskulární kongres
11.–12. září 2014
Hotel Galant, Mikulov
webové stránky kongresu
http://mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_
obecne-53.html
28. český a slovenský
neurologický sjezd
19.–22. listopadu 2014
Clarion Congress hotel
Ostrava
webové stránky kongresu
se připravují
http://www.csns2014.cz/
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Projekt ncRNAPain
Rádi bychom vás
informovali o projektu
ncRNAPain, který bude
zkoumat ncRNAs speciﬁcky
u vybraných klinických
jednotek provázených
neuropatickou bolestí –
zejména u bolestivé diabetické neuropatie (pDPN),
traumatických neuropatií a chronického regionálního
bolestivého syndromu (CRPS) s cílem získat poznatky
o mechanismech chronické bolesti.
Na základě porozumění mechanismů indukce
a udržení chronické bolesti a přenosu výsledků
preklinického a klinického výzkumu do klinické
praxe zlepší kvalitu života nemocných a sníží
celospolečenskou zátěž způsobenou chronickou
bolestí v Evropě.
Projekt je podporován ze 7. rámcového programu EU,
na kterém se podílí řada center ostatních evropských
zemí (Dánsko, Francie, Německo, Rakousko, Velká
Británie) a Izraele.
Trvání projektu: 1. 11. 2013 – 31. 10. 2017
Kteří pacienti a zdraví dobrovolníci se mohou
účastnit výzkumu?
• Pacienti s cukrovkou 1. nebo 2. typu a bolestivou
nebo nebolestivou formou diabetické neuropatie
(ať už prokázanou nebo při podezření na tuto
komplikaci cukrovky)
• Pacienti s poraněním periferního nervu déle než
3 měsíce od úrazu
• Zdraví dobrovolníci netrpící chronickou bolestí
ve věku 40-70 let.
• Výzkum bude probíhat v 1. fázi na Neurologické
klinice Fakultní nemocnice Brno.
Pro více informací o projektu a pro ověření
vhodnosti kandidáta k účasti ve studii, kontaktujte
prosím:
Jana Novohradská
Email: neuropain@seznam.cz
Telefon: 733 165 191
Pacientům a dobrovolníkům účast v projektu umožní
kromě podílení se na zajímavém a špičkovém
výzkumu, jehož výsledky mohou zásadně ovlivnit
léčbu chronické bolesti, také upřesnění stupně a typu
postižení periferních nervů a v případě zájmu zejména
u bolestivé formy následná konzultace stran optimální
léčby.
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA
garant projektu

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.

Nabídka pro partnery
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,
hejdukova@guarant.cz

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

Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům
České neurologické společnosti
Hlavní partner

