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Úvodní slovo
Milé kolegyně, vážení kolegové,
přinášíme vám 4. číslo nového
informačního zpravodaje České
neurologické společnosti (ČNS),
který je určen především pro členy
společnosti ČNS, ale také i pro její
sympatizanty a další zájemce o dění
v oboru.
Tento newsletter je prezentován
v tištěné formě na 28. ČESKÉM
A SLOVENSKÉM SJEZDU v Ostravě
a následně bude v elektronické formě
zaslán všem členům ČNS. Newsletter
využíváme jako informační platformu
pro členy společnosti, protože
nechceme členům zaplňovat emailové
schránky každou chvíli jednotlivými
novými informacemi, které snesou
krátký odklad. Starší vydání newslettru
jsou k dispozici na našich webových
stránkách www.czech-neuro.cz.
Upozorňuji, že na webových
stránkách je nově umístěna záložka
„Fotogalerie“, kde budou zveřejňovány
fotograﬁe z významných událostí naší
společnosti.
V rámci sjezdu v Ostravě je pro Vás
připraven stánek České neurologické
společnosti, který je kontaktním místem
pro členy ČNS i pro členy budoucí.
Neváhejte se u stánku zastavit.
V tomto vydání newsletteru
doporučuji Vaší pozornosti výroční
zprávu ČNS za rok 2013, pozvánku
na novou odbornou akci, Českou
neurologickou akademii a další
informace.
Vážení kolegové, přeji Vám zajímavé
čtení a těším se na vaše náměty či
připomínky.
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Předseda České neurologické
společnosti

1. Česká neurologická akademie
Hotel Pyramida, Praha
24.–25. 9. 2015
Vážení kolegové,
uctivě Vás zveme k účasti na prvním ročníku České neurologické
akademie (ČNA), jejímž cílem je podporovat kontinuální vzdělávání
v neurologii a přinášet široké obci neurologů aktuální informace
z oboru.
První ročník se bude konat 24.–25. 9. 2015 v hotelu Pyramida,
v Praze.
Témata České neurologické akademie 2015 a jejich
koordinátoři
Neuroimunologická onemocnění CNS
Eva Havrdová
Epilepsie a epileptické záchvaty
Petr Marusič
Extrapyramidová onemocnění
Petr Kaňovský
Nervosvalová onemocnění
Josef Bednařík
Více informací o ČNA bude zveřejňováno na webových stránkách
www.neurologickaakademie.cz nebo na webových stránkách
ČNS ČLS JEP www.czech-neuro.cz.
Za organizátory
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Výroční zpráva ČNS ČLS JEP 2013
Výbor společnosti
Předseda
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
1. místopředseda prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Místopředseda

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Místopředseda

prim. MUDr. Ondřej Škoda

Pokladník

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
(do 6. 9. 2013)
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D, FESO
(od 6. 9. 2013)
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doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
prim. MUDr. Jan Bartoník
prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
prim. MUDr. Jaroslav Korsa
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
prim. MUDr. Jiří Neumann
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
(od 6. 9. 2013)

Revizní komise

prim. MUDr. Ivo Schenk
prim. MUDr. Jan Dienelt
prim. MUDr. Igor Karpowicz

Členská základna k 31. 12. 2013
Celkem
980 členů
z toho:
559 žen
421 mužů
rozdělení dle věku:
do 30 let
41
31–40 let
249
41–50 let
220
51–60 let
229
nad 60 let
241
Čestné členství společnosti v roce 2013 získali
doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
doc. MUDr. Helena Riegerová, CSc.
Významná ocenění členů společnosti
Tým vedený neurologem doc. MUDr. Robertem
Jechem, Ph.D., členem ČNS, získal cenu předsedy
Grantové agentury ČR za řešení výzkumného projektu
„Mechanismy hluboké mozkové stimulace: Úloha
subthalamu v motorických, vizuálních a afektivních
procesech“.

27. český a slovenský neurologický sjezd
• Nejvýznamnější odborná akce České neurologické
společnosti ČLS JEP.
• 20.–23. 11. 2013, Praha, hlavní organizátor sjezdu:
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
• 831 účastníků, z toho 579 z České republiky,
240 ze Slovenské republiky a 12 z dalších
evropských zemí.
• Z celkového počtu účastníků bylo 49.94% účastníků
členem České neurologické společnosti ČLS JEP.
• 217 přednášek, 100 posterů. Novinkou byly
výukové kurzy.
Odborné akce sekcí společnosti
VI. Neuromuskulární kongres, Bratislava
25.–26. 4. 2013
VII symposium o léčbě bolesti s mezinárodní účastí, Brno
10.–11. 5. 2013
Jedličkovy neuroimulogogické a likvorologické dny, Praha
31. 5.–1. 6. 2013
XII. neurosonologický den, Praha
18. 6. 2013
9. olomoucké neuroimunologické sympozium
s mezinárodní účastí, Olomouc
12.–13. 9. 2013
Kurs Kognitivní poruchy a demence IX, Brno
2.–3. 10. 2013
Cerebrovaskulární seminář, Kunětická hora
10.–12. 10. 2013
Neurofarmakologické sympozium, Lísek
10.–12. 10. 2013

Spolupráce s mezinárodními společnostmi
společnostmi

II. Spinální kongres, Mikulov
7.–8. 11. 2013

European Federation of Neurological Societies
(zástupce ČNS: doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.).
Každý člen ČNS ČLS JEP byl automaticky členem
European Federation of Neurological Societies.

Den průmyslové neurologie, Praha
20. 11. 2013

European Neurological Society (prof. MUDr. Evžen
Růžička, člen výboru jako individuální člen této
společnosti)
European Union of Medical Specialists (zástupce
ČNS: prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD.)

Mezinarodni sympozium “Current Approach
to The Treatment of Movement Disorders“, Olomouc
12.–13. 12. 2013

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

NEUROLOGIE
A NEUROCHIRURGIE
ČASOPIS ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP,
SLOVENSKEJ NEUROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS, SLOVENSKEJ NEUROCHIRURGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS
A ČESKÉ SPOLEČNOSTI DĚTSKÉ NEUROLOGIE ČLS JEP

World Federation of Neurology (zástupce ČNS:
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. do 6. 9. 2013,
prof. MUDr. Josef Bednařík, DrSc. od 6. 9. 2013)

28. český a slovenský
neurologický sjezd
Ostrava, 19.–22. 11. 2014
Sborník abstrakt
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Časopis
Česká a slovenská neurologie
a neurochirurgie
Oﬁciální časopis naší
společnosti a 4 dalších
odborných společností:
Slovenské neurologické
společnosti, České
neurochirurgické společnosti
ČLS JEP, Slovenské
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neurochirurgické společnosti a Společnosti dětské
neurologie ČLS JEP.
Výrazem kvality časopisu je měřitelný impakt faktor,
a to kontinuálně od roku 1997. Impakt faktor v roce
2013 byl 0,159.
Vedoucím redaktorem je prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
www.csnn.eu
Základní aktivity výboru ČNS ČLS JEP v roce 2013
• Příprava 27. českého a slovenského neurologického
sjezdu
• Podpora aktivit jednotlivých sekcí společnosti
• Snaha o zkvalitnění vzdělávacích akcí
garantovanými ČNS ČLS JEP
• Podpora vzdělávání v oboru neurologie
• Řešení problematiky funkčních odborností v EEG,
EMG a v evokovaných potenciálech
• Organizace soutěže o nejlepší publikace
a hodnocení přihlášených prací
• Komunikace s ministerstvem zdravotnictví pro
vyjednávání podmínek pro obor neurologie a pro
postgraduální přípravu v neurologii
• Jednání se zdravotními pojišťovnami a Státním
ústavem pro kontrolu léčiv
• Distribuce elektronického newsletteru členům společnosti
• Zlepšování úrovně webových stránek a jejich
aktualizace (www.czech-neuro.cz)
• Snaha o získání partnerů společnosti a získání
ﬁnančních prostředků pro rozvoj ČNS ČLS JEP
• Spolupráce s ostatními odbornými lékařskými
společnostmi a s představenstvem ČLS JEP

Členství – staňte se členy
České neurologické
společnosti ČLS JEP
Co vám členství v České neurologické společnosti
přinese?
• Pravidelný elektronický zpravodaj s novinkami
• Zvýhodněné podmínky účastí na akcích pod
záštitou neurologické společnosti
• Zdarma předplatné časopisu „Česká a slovenská
neurologie a neurochirurgie“
• Pozvánky na odborné akce.
• Budete součástí týmu odborníků a spolupodílet se
na rozhodování České neurologické společnosti.
Přihlásit ke členství se můžete osobně na stánku České
neurologické společnosti na neurologickém sjezdu
v Ostravě nebo pomocí online formuláře na webových
stránkách ČNS http://www.czech-neuro.cz/rubrika/12Spolecnost-Clenstvi-ve-spolecnosti/index.htm.

EURAP (Evropský registr
těhotenství s antiepileptiky)
Hlavním cílem EURAP je porovnat bezpečnost různých
antiepileptik pro vývoj lidského plodu. V současné
době aktivně spolupracují lékaři ze 42 zemí a byla
shromážděna data o více než 20.000 těhotenstvích.
Data jsou průběžně zpracovávána, vyhodnocována
a publikována.

Soutěž o nejlepší publikaci
členů společnosti

Oceníme spolupráci všech lékařů.
Stačí napsat e-mail studijní koordinátorce,
paní Tomáškové, eurap@fnmotol.cz.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

www.eurapinternational.org

Česká neurologická společnost ČLS JEP vyhlašuje
i tento rok soutěž o nejlepší publikaci roku.

Národní koordinátorky
MUDr. Jana Zárubová (Čechy)
jana.zarubova@fnmotol.cz
MUDr. Irena Novotná (Morava)
irena.novotna@fnusa.cz

Do 30. 3. 2015 je možné se přihlásit do soutěže o nejlepší
publikace, uveřejněné členy společnosti v roce 2014.
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 v sekci Ceny http://www.czechneuro.cz/rubrika/13-Spolecnost-Ceny/index.htm.
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Genomic testing in clinical
care: neurologists’ opinion
matters!
Genomic diagnostic tools are currently being developed
and their implementation into clinical settings – including
neurology – has already begun in some countries.
The OMICS-ETHICS Research Group (Department of
Social and Preventive Medicine, University of Montreal)
would like to invite neurologists worldwide to participate
in an anonymous web-based questionnaire addressing
their views about the potential use of genomic testing in
their clinical practice, and about the return of the results
of such a test to patients.
Your participation is important, whatever your specialty
in neurology, whether or not you already used genomic
testing in your practice, whether or not you have access
to such a technology, and independently of your level of
expertise in genetics. It should take you 10 minutes to
ﬁll in the online questionnaire.
Please click on the following link to access the online
survey and to obtain more information about our study:
http://www.medsp.umontreal.ca/irspum_db/wgs
PASSWORD: neuro

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.
Podpořit můžete také 1. Českou neurologickou
akademii, která se bude konat 24.–25. 9. 2015
v Praze.
V případě zájmu, prosíme, kontaktujte sekretariát
neurologické společnosti, slečnu Denisu Hejdukovou,
hejdukova@guarant.cz.

Kontakt
Organizační sekretariát
Denisa Hejduková
sekretariat@czech-neuro.cz

Thank you for your participation!
Prof. Béatrice Godard
OMICS-ETHICS Research Group
University of Montreal, Department of Social and
Preventive Medicine
beatrice.godard@umontreal.ca

Asociační management pro ČNS vykonává společnost
Guarant International, s.r.o.

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

Hlavní partner

