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Úvodní slovo

Zprávy o činnosti výboru

Vážení členové společnosti,

■ V posledních dnech nás opustili naši dva významní kolegové.
Ve věku 69 let zemřel doc. MUDr. Otakar Keller, CSc., předseda
České neurologické společnosti v období 2001–2012 a bývalý
přednosta neurologické kliniky IPVZ a Thomayerovy fakultní
nemocnice. Ztrácíme nejen svého významného člena, který
se mimořádně zasloužil o vzdělávání v neurologii, ale hlavně
spravedlivého a přátelského kolegu, který nám všem bude chybět.
Ve věku 85 let zemřel MUDr. Svatopluk Káš, CSc., vědecký
sekretář ČNS v 80. letech a dlouholetý primář neurologického
oddělení v Kolíně. Primář Káš po sobě zanechal mnoho odborné
a organizační práce a také velké množství publikací včetně
historických a beletristických.

Přinášíme vám druhé číslo
elektronického zpravodaje České
neurologické společnosti ČLS JEP
(ČNS) v roce 2014.
V případě, že máte nápady na články
do newslettru či na webové stránky
společnosti, případně víte o zajímavé
odborné akci, neváhejte kontaktovat
sekretariát společnosti. Kontakty
jsou uvedeny níže. Děkujeme za
spolupráci.
S přáním zajímavého čtení
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Předseda České neurologické
společnosti

■ Výbor se v posledním kvartále zabýval přípravou sjezdu
v Ostravě, vzděláváním – zejména otázkami kolem funkčních
odborností a obecně vzděláváním v některých neurofyziologických
metodách, ﬁnanční bilancí akcí sekcí společnosti, Rokem mozku
a množstvím dalších okruhů problémů.

Funkční odbornost v EEG
Komise pro funkční odbornost v EEG stanovila pro přechodné
období následující postup:
Držitelé funkční odbornosti v EEG vyplní Žádost o zařazení
do databáze ČSKN (ke stažení na http://www.neurofyziologie.cz/
foEEG.html) a pošlou ji do 31. 12. 2014 spolu s kopií certiﬁkátu
vydaného ČSKN komisi elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo
v listinné podobě na adresu: MUDr. Jana Zárubová, Neurologická
klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

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

Absolventi kurzů EEG ukončených zkouškou, kteří nejsou
držiteli funkční odbornosti, vyplní Žádost o udělení funkční
odbornosti (ke stažení na http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.
html), připojí kopii dokladu o absolvování kurzu a zaplatí
administrativní poplatek 150,- Kč na účet ČSKN u ČLS JEP,
č.ú. 500617613/0300, VS 20054 a ve zprávě pro příjemce uvedou
své příjmení a datum narození. Podklady zašlou do 31. 12. 2014
komisi elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné
podobě na výše uvedenou adresu. Po schválení komisí jim bude
vystaven a zaslán certiﬁkát o udělení funkční odbornosti.
Absolventi kurzů EEG neukončených zkouškou se mohou
přihlásit ke zkoušce elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo
na výše uvedené adrese.
MUDr. Jana Zárubová
předsedkyně komise
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Koncepce center spasticity
v ČR

Soutěž o nejlepší publikaci
členů ČNS

V České republice se několik let diskutuje nejen
v neurologické odbornosti racionalizace a vytvoření
transparentního a účinného systému péče o pacienty
trpící spastickým syndromem. Dosavadní systém byl
bohužel nahodilý, nevytvářel dostatečné podmínky pro
záchyt pacientů, kteří si zaslouží péči dle schválených
standardů léčby spasticity a v konečném důsledku
pak i nefunkční systém péči prodražuje. Výbor
extrapyramidové společnosti po dlouhých diskuzích
podpořených na celostátních neurologických
sjezdech topickými sympozii věnovaným spasticitě,
vypracoval konsenzuální návrh, který byl schválen
výborem České neurologické společnosti (k dispozici
na webových stránkách sekce www.expy.cz). Osobně
věřím, že čas teprve ukáže významnost a dosah této
aktivity, kterou si naši pacienti jistě zaslouží.

Do 30. 3. 2014 bylo možné přihlásit svou práci do
soutěže o nejlepší publikaci v následujících kategoriích:
• Cena ČNS za vynikající originální práci
• Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kasuistiku
• Cena ČNS za vynikající monograﬁi či učební text
• Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let
za vynikající originální práci roku
Veškeré přihlášené publikace můžete vidět
na webových stránkách ČNS www.czech-neuro.cz.
Výsledky soutěže
1. Cena ČNS za vynikající originální práci je
udělena publikaci:
Sex, Food and Threat: Startling Changes After
Subthalamic Stimulation in Parkinson´s Disease.
Autoři: Serranová T., Sieger T., Dušek P., Růžička F.,
Urgošík D., Růžička E., Valls-Solé J., Jech R.
2. Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či
kasuistiku je udělena publikaci:
Levodopa increases functional connectivity in the
cerebellum and brainstem in Parkinson’s disease.
Autoři: Jech R., Mueller K., Schroeter ML., Růžička E.
3. Cena ČNS za vynikající monograﬁi či učební
text je udělena publikaci:
Roztroušená skleróza.
Autoři: Havrdová E., a kol.
4. Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35
let za vynikající originální práci roku je udělena
publikaci:
Intracranial EEG seizure onset patterns in unilateral
temporal lobe epilepsy and their relationship to other
variables.
Autoři: Doležalová I., Brázdil M., Hermanová M.,
Horáková I., Rektor I., Kuba R.

V současné době probíhá příprava návrhu na centra
aplikující botulotoxin i v jiných indikacích než
je spasticita (dystonie apod.). Aktivita vychází
z požadavku VZP o ustanovení sítě těchto center.
Prozatím výbor extrapyramidové sekce připravil
extenzivní seznam pracovišť, která se v současnosti
léčbou botulotoxinem zabývají, a poskytl je pojišťovně.
Současně ve výboru řešíme podmínky pro fungování
aplikačních center, nepodkročitelná minima, rozsah
postgraduálního vzdělávání apod.
O dalším vývoji budou členové neurologické
společnosti ČNS informováni.
Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda extrapyramidové sekce ČNS
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Výbor ČNS se rovněž rozhodl udělit Mimořádnou
cenu ČNS – cenu získala publikace:
Narcolepsy: clinical differences and association with
other sleep disorders in different age groups
Autoři: Nevsimalova S., Pisko J., Buskova J., Kemlink
D., Prihodova I., Sonka K., Skibova J.
Výbor ČNS zároveň nominoval publikaci s názvem
Roztroušená skleróza, autorů Havrdová E., a kol. na
Cenu předsednictva ČLS JEP.
Všem soutěžícím děkujeme za aktivitu
a vítězům gratulujeme!
Soutěž ve stejných podmínkách bude probíhat i v roce
následujícím, tedy soutěž o nejlepší publikace za rok
2014. Včas vás budeme informovat.
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Účastníci
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., prim. MUDr. Jiří
Neumann, hlavní speaker prof. MUDr. Eva Havrdová,
CSc.
Host
zpěvačka a pianistka Hana Robinson

Rok mozku
Jak jsme vás již informovali, European Brain Council
vyhlásil rok 2014 „Rokem mozku.
Cílem celoevropského projektu „YEAR OF THE
BRAIN IN EUROPE 2014“ je zvýšit informovanost
o nemocech, které postihují mozek a sdělit široké
veřejnosti, co vše umí v dnešní době lékaři rozpoznat
a léčit.
Koordinátoři projektu pro Českou republiku jsou
prim. MUDr. Jiří Neumann a prof. MUDr. Karel
Šonka, DrSc.
Byl vypracován koncept zabývající se medializací
oboru neurologie, České neurologické společnosti
a vybraných témat (nemoci mozku, trendy v incidenci
a prevalenci neurologických nemocí, současná
úroveň léčebné a diagnostické péče a její nákladnost,
výzkum, vzdělávání apod.).
K příležitosti Světového dne Parkinsonovy
choroby (11. 4. 2014) byla vydána tisková zpráva
o Parkinsonově nemoci a medializovány aktivity
ke zviditelnění této nemoci a neurologie. Výstupy
a vstupy byly v regionálním i celostátním denním
tisku, v life style časopisech, v rozhlase a televizním
zpravodajství.
26. 5. 2014 se ve Faustově domě uskutečnila hlavní
tisková konference s prezentací Roku mozku 2014,
mozkových onemocnění a oboru neurologie.

Témata
• mozek jako jedinečná a nenahraditelná struktura;
• neurologie – obor současnosti i budoucnosti;
• náklady na poruchy mozku v ČR.
Souběžně s tiskovou konferencí byla komunikována
a medializována problematika roztroušené sklerózy
k příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy (28.
5. 2014), hlavní speaker prof. MUDr. Eva Havrdová,
CSc.
V červnu je plánována prezentace současného
výzkumu v oblasti cerebrovaskulárních onemocnění
při příležitosti mezinárodní konference SITS-EST 12. –
13. 6. 2014 a především medializace nebezpečí úrazů
a poranění mozku u dětí a dospělých.
prim. MUDr. Jiří Neumann
a prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
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Pozvánky na odborné akce
Mezioborová spolupráce urologů a neurologů
při diagnostice a léčbě pacientů s roztroušenou
sklerózou
12.–13. 6. 2014
Počátky
http://www.jm-agency.cz/uroneuro2014/

28. český a slovenský neurologický sjezd
19.–22. 11. 2014
Ostrava
www.csns2014.cz

20. česko-slovenské angiologické sympozium
s postgraduální tematikou
19.–20. 6. 2014
Mikulov
http://www.angiology.cz/mikulov14/
Neurovaskulární kongres
42. Český a slovenský Cerebrovaskulární kongres
13. Neurosonologický den
11.–12. 9. 2014
Mikulov
http://d19cgyi5s8w5eh.cloudfront.net/eml/2W54V2XY45UU-44W2-YZVZ-XYW1ZV36V944?e=martin.
horna%40mhconsulting.cz&a=33WZZV6X-V4Y3420W-90Z3-UV1295326855&f=&t=1

46. Neurofarmakologické sympozium
Skalský Dvůr – Lísek u Bystřice nad Pernštejnem
9.–11. 10. 2014.
http://www.mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_
obecne-59.html
37. den neurotoxikologie & průmyslové neurologie
15. 10. 2014
Lékařský dům v Praze
více informací www.czech-neuro.cz – odborné
a vzdělávací akce
http://www.szu.cz/kalendar/den-prumysloveneurologie-a-neurotoxikologie
61. společný sjezd české a slovenské společnosti
klinické neurofyziologie
15.–17. 10. 2014
Olomouc
III. Spinální Kongres
6.–7. 11. 2014
Mikulov
www.spinalni-kongres.cz

Výroční kongres České neurochirurgické
společnosti
http://www.cnchskongres2014.cz/
VIII. sympozium o léčbě bolesti
17.–18. 4. 2015
Brno
The 15th European Congress
on Clinical Neurophysiology
30. 9.–4. 10. 2015
Brno
www.eccn2015.eu
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Zprávy z odborných akcí

Členství

3Rd International Congress on Epilepsy, Brain and
Mind
3.–5. 4. 2014, se v Brně, v hotelu BEST WESTERN
PREMIER Hotel International Brno, konal 3. ročník
mezinárodního kongresu 3rd International Congress
on Epilepsy, Brain & Mind.

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

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

Kongres se konal pod záštitou prezidenta republiky,
hejtmana Jihomoravského kraje, rektora i děkana
Masarykovy univerzity a primátora města Brna.
Kongresu dala záštitu i česká pobočka Mezinárodní
ligy proti epilepsii, a dále pobočky ILAE z ostatních
evropských zemí.
Hlavními tématy byly převaha a diagnostické
metody deprese, kognitivní poruchy, duševní zážitky
a problémy s chováním u osob s epilepsií (LSE).
Účastníci se zaměřili na možnosti léčby těchto poruch
a vlivu antidepresiv, antipsychotik a kognitivních
drog na LSE, jakožto i vlivu antiepileptik (AED)
na pozornost, poznání, nálady a chování. Dále
se probírala témata na hranici mezi epileptologií
a ﬁlozoﬁí, náboženstvím, uměním a historií…
Zúčastnilo se celkem 302 delegátů z 28 zemí
světa a užili si brněnskou metropoli nejen
po odborné vědecké stránce, ale i během večerních
společenských aktivit.
Kongresu předsedal Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
a organizačně se na něm podílely GUARANT
International spol. s r.o. a výzkumné centrum CEITEC.
Po odborné í společenské stránce kongres
zaznamenal velký úspěch.

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

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

Hlavní partner

