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Úvodní slovo

Stánek České neurologické společnosti

Kolegyně a kolegové, přátelé,

Zastavte se na stánku ČNS v rámci 1. české neurologické akademie a vyhrajte volný
vstup na společenský večer v rámci 30. českého a slovenského neurologického
sjezdu, který se bude konat 23.–26. 11. 2016 v Praze v hotelu Clarion. Na stánku
ČNS se dozvíte výhody členství ve společnosti, můžete aktualizovat své údaje či se
přihlásit jako nový člen.

je tu další číslo newsletteru ČNS a tím i příležitost
k rychlé rekapitulaci, co se za poslední půlrok
událo v našem oboru a co se chystá.
Scházíme se na prvním ročníku České
neurologické akademie – odborné vzdělávací
akci, jejímž cílem není jen doplnit národní
sjezd a umožnit pořádání plenární schůze
ČNS. Chtěli jsme vytvořit fórum, na němž
bude možné informovat o novinkách
v našem oboru, ukázat nové metody klinické
diagnostiky a léčby, a to pokud možno bez
komerčního zkreslení. Pokud se první ročník
setká s vaším zájmem, rádi připravíme další.
V tom nám pomohou vaše návrhy a kritické
připomínky. Co nového ve výboru ČNS? Při
pohledu zvnějšku se může zdát, že výbor sice
organizuje docela pěkné sjezdy a vzdělávací
akce, ale nevěnuje se problémům, s nimiž se
každodenně potýkají ambulantní neurologové
nebo kolegové z menších lůžkových oddělení.
Ve skutečnosti se ale většina práce výboru ČNS
a vedení jeho sekcí týká právě těchto problémů
a jejich příčin, jimiž jsou nevyřešené problémy
našeho zdravotnictví jako celku. Dostáváme
k vyjádření nové zákony a vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví (většinou na poslední chvíli),
materiály SÚKL a dalších institucí a musíme
vyvíjet nejrůznější aktivity, abychom zvrátili
nepříznivé tendence a uchránili náš obor před
různými hrozbami. Chcete-li se dozvědět víc,
podívejte se na výroční zprávu ČNS a někdy
třeba i na zápisy z jednání výboru na webových
stránkách ČNS.
A na závěr jedna významná pozitivní zpráva:
Založení Evropské neurologické akademie
(EAN) bylo završeno jejím prvním sjezdem
v Berlíně v červnu 2015. Vznik sjednocené
evropské společnosti lze jen vítat. Může
nám pomoci i při řešení některých problémů
oboru na domácí půdě. Věřme, že česká
účast na sjezdech EAN bude v příštích letech
výraznější, jak za přednašečskými stolky, tak
v publiku.
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
místopředseda ČNS

Kontakt
Česká neurologická společnost
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
sekretariat@czech-neuro.cz
Asociační management pro ČNS vykonává
společnost GUARANT International spol. s r.o

Výroční zpráva ČNS ČLS JEP za rok 2014
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, Ph. D.

Členové
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
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Pokladník
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D, FESO
Revizní komise
prim. MUDr. Ivo Schenk, prim. MUDr. Jan Dienelt, prim. MUDr. Igor Karpowicz
Členská základna k 31. 12. 2014
Celkem 996 členů z toho 570 žen a 426 mužů
rozdělení dle věku:
do 30 let: 44, 31–40 let: 254, 41–50 let: 217, 51–60 let: 234, nad 60 let: 247
Ocenění čestným členstvím České neurologické společnosti v roce 2014
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., MUDr. Jan Hromada, MUDr. Jan Országh,
CSc., doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc., prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
Oceněný čestnou medailí ČLS JEP na návrh České neurologické společnosti
v roce 2014
prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.
Základní aktivity výboru ČNS ČLS JEP v roce 2014
• Spolupráce s členskou základnou včetně koordinace a podpory aktivit sekcí
společnosti a komunikace ve společnosti
• Příprava 28. českého a slovenského neurologického sjezdu v Ostravě
• Komunikace s ministerstvem zdravotnictví (zejména podmínky pro obor
neurologie a pro postgraduální přípravu v neurologii včetně osobního lobbingu,
centra vysoce specializované péče ale také komentování veškeré legislativní
činnosti ministerstva a řešení aktuálních problémů, které ministerstvo se
společností nebo s ČLS JEP a potažmo se společností konzultuje)
• Postgraduální vzdělávání včetně spolupráce se SOR a s akreditační komisí MZ
ČR a problematiky funkčních odborností v klinické elektrofyziologii a podpory
atestačních podmínek dětské neurologie
• Jednání se zdravotními pojišťovnami a Státním ústavem pro kontrolu léčiv
• Po celý rok probíhala komunikace mezi zástupci ČNS a zdravotními pojišťovnami
na téma úhrad zdravotní péče, zejména pak léků se zvláštním režimem úhrady (tzv.
centrových léčiv), dále i na téma výkladů indikačních omezení léků a provedených
revizí. Zcela pravidelná je komunikace se Státním ústavem pro kontrolu léčiv – ČNS
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vypracovává komentáře k Hodnotícím zprávám VZP k jednotlivým
skupinám léků, připomínkuje navržená indikační omezení a pravidla
pro úhradu léků, která se projednávají ve správních řízeních
SÚKLu. Dále vytváří i komplexní odborná stanoviska na vyžádání
hodnotitelů SÚKLu či jiných subjektů, účastnících se správního
řízení. Za rok 2014 bylo provedeno 56 posouzení hodnotících zpráv
a odborných stanovisek.
Spolupráce s Extrapyramidovou sekcí ČNS na koncepci center
spasticity (standardy, seznam pracovišť, injektorů)
Spolupráce s ostatními odbornými lékařskými společnostmi
a s představenstvem ČLS JEP
Spolupráce s Evropskou (EAN), Světovou neurologickou
společností (WFN) a neurologickou sekcí Evropské unie
lékařských specialistů UEMS
Medializace neurologie v rámci Roku mozku, vyhlášeném
European Brain Council
Soutěž o nejlepší publikace předcházejícího kalendářního roku
Zlepšování úrovně webových stránek a jejich pravidelná
aktualizace (www.czech-neuro.cz)
Distribuce elektronického newsletteru členům společnosti (4x ročně)
Získávání partnerů společnosti a ﬁnančních prostředků pro
rozvoj ČNS

Spolupráce ČNS s mezinárodními společnostmi
World Federation of Neurology (WFN)
• delegátem za ČNS je prof. MUDr. Josef Bednařík, DrSc.
• www.wfneurology.org
European Academy of Neurology (EAN)
• delegátem za ČNS je doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
• www.eaneurology.org
• výhody pro členy ČNS:
• volný přístup do eBrain
• volný online přístup do European Journal of Neurology EJoN
• přístup do členské sekce webových stránek EAN
• měsíční elektronický newsletter
• zvýhodněný poplatek na kongresy pořádané European
Academy of Neurology
• přístup do educational grants
• www.neuropenews.org
• možnost ovlivnit dění prostřednictvím delegáta ČNS
• možnost stát se individuálním členem EAN

vyhledávání a využití článku v citacích; zpočátku bude tato služba
využívána u článků psaných v anglickém jazyce.
Cenu za nejlepší články v časopise České a slovenské
neurologii a neurochirurgii za rok 2014 získaly dvě práce:
K. Menšíková, P. Kaňovský, P. Otruba, M. Kaiserová, M. Vaštík,
P. Hluštík, L. Mikulicová, T. Bartoníková, P. Dudová, P. Jugas,
J. Ovečka, L. Šáchová, F. Dvorský, J. Krša, M. Godava,
R. Vodička, R. Vrtěl, M. Bareš, V. Janout. Epidemiological study
of neurodegenerative parkinsonism in “Hornacko”, a speciﬁc region
of the south-eastern Moravia, Czech Republic. Cesk Slov Neurol N
2014; 77/110(6): 714-720.
B. Adamová, R. Kopáčik, S. Voháňka, L. Dušek, J. Bednařík. Is
electrophysiology useful in the differential diagnostics of lumbar
spinal stenosis and diabetic polyneuropathy? Cesk Slov Neurol N
2014; 77/110(6): 684-690.
Rok mozku 2014
European Brain Council vyhlásil rok 2014 „Rokem mozku“.
Celoevropský projekt nesoucí název „YEAR OF THE BRAIN
IN EUROPE 2014“ měl za úkol přiblížit veřejnosti mozek jako
jedinečnou a nenahraditelnou strukturu.Cílem celoevropského
projektu „YEAR OF THE BRAIN IN EUROPE 2014“ bylo zvýšit
informovanost o nemocech, které mozek postihují a odhalit
veřejnosti, co vše v současné době umí medicína diagnostikovat
a účinně léčit. Zároveň bylo cílem přiblížit veřejnosti mozek jako
jedinečnou a nenahraditelnou strukturu.
Koordinátoři projektu za ČNS byli 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 příležitostem Světového
dne Parkinsonovy choroby, Světového dne roztroušené sklerózy
a v rámci mezinárodní konference SITS-EST byly uspořádány
hlavní tiskové konference, které měli výstupy v regionálním
i celostátním denním tisku, v life style časopisech, v rozhlase
a televizním zpravodajství.

European Union of Medical Specialists (UEMS)
• delegátem za ČNS prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD.
• www.uems.eu

Tiskové zprávy jsou zveřejněny na našich webových stránkách
www.czech-neuro.cz v záložce „Odborné akce – Komunikace
s veřejností“.

28. český a slovenský neurologický sjezd
Nejvýznamnější odbornou akcí České neurologické společnosti
ČLS JEP v roce 2014 byl 28. český a slovenský neurologický
sjezd, který se konal 19.–22. 11. 2014 v Ostravě.Sjezdu se
celkem zúčastnilo 811 účastníků, z nichž 56,35% byli členové
ČNS. 28. ČSNS nabídl 241 přednášek a 60 posterů. Celkem
7 výukových kurzů se zúčastnilo 332 účastníků. Poděkování
za úspěšný ročník sjezdu patří předsedovi sjezdu doc. Barovi,
tak celému programovému a organizačnímu výboru a předsedům
sekcí, prof. Herzigovi jako vědeckému sekretáři sjezdu a dále
organizátorovi sjezdu společnosti GUARANT International.

Sekce ČNS ČLS JEP a jejich hlavní odborné akce
Extrapyramidová sekce
Předseda prof. MUDr.Martin Bareš, Ph.D.
Webové stránky www.expy.cz

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie je oﬁciální
časopis ČNS, jehož hlavním redaktorem je zároveň 1. místopředseda
ČNS prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. Časopis automaticky získávají
platící členové ČNS v rámci ročního členského poplatku.
Časopis vychází 6x ročně a je k dispozici také v online verzi
na www.csnn.eu.
Výrazem kvality časopisu je měřitelný impakt faktor, a to kontinuálně
od roku 1997. Impakt faktor v roce 2014 byl 0,165. Nově časopis
začal využívat služby „DOI“ (digitální identiﬁkátor článku) pro lepší

Sekce kognitivní neurologie
Předseda doc. MUDr. Jakub Hort, PhD.
Webové stránky www.kognice.cz
Hlavní odborná akce: Sekce Kognitivní poruchy v rámci I
V. konference Neuropsychiatrického fóra, Praha
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie
Předseda doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.,
Webové stránky www.imuno.neurologiefnhk.cz
Neurointenzivistická sekce
Předseda prim. MUDr. Petr Hon
Informace na webových stránkách ČNS:
www.czech-neuro.cz
Neuromuskulární sekce
Předseda MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.
Webové stránky www.neuromuskularni-sekce.cz
Oﬁciální akce sekce: VII. Neuromuskulární kongres, Brno
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Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy
Předseda MUDr. David Doležil PhD.
Webové stránky www.czech-hs.cz

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.

Sekce průmyslové neurologie
Předseda doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc.
Informace na webových stránkách ČNS
www.czech-neuro.cz
Oﬁciální akce sekce: 37. den průmyslové neurologie
a neurotoxikologie, Praha

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA
garant projektu

Cerebrovaskulární sekce
Předseda MUDr. A. Tomek, Ph.D. FESO
Webové stránky www.cmp.cz
Neurovaskulární kongres zahrnující 42. český a slovenský
cerebrovaskulární kongres a 13. neurologický den
Neurofarmakologická sekce
Předseda MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Informace na webových stránkách ČNS
www.czech-neuro.cz
Oﬁciální akce: 46. Neurofarmakologické sympozium, Lísek
u Bystřice nad Pernštejnem
Neurosonologická komise Cerebrovaskulární sekce
Předseda prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
Webové stránky komise www.cmp.cz
Hlavní odborná akce: 13. neurosonologický den v rámci
Neurovaskulární kongres

Ostatní
Evropská Alzheimerova společnost
ČNS vyjádřila podporu a připojila se k Evropské Alzheimerově
společnosti. Více informací na webových stránkách
www.alzheimer-europe.org.
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. 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
E-mail: neuropain@seznam.cz
Tel.: 733 165 191
Pacientům a dobrovolníkům účast v projektu umožní kromě podílení
se na zajímavém a špičkovém výzkumu, jehož výsledky mohou

Kurz Neurointenzivní medicíny
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol ve spolupráci
s Neurointenzivní sekcí České neurologické společnosti ČLS
JEP pořádají kurz Neurointenzivní medicíny (teoretický kurz se
zaměřením na praxi)
Termín: 14.–18. března 2016
Místo konání: Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Předpokládaná cena: 1500,- Kč
Kapacita: 10 účastníků
Kurz je určen pro lékaře zabývající se neurointenzivní péčí
a cerebrovaskulární problematikou. Specializovaná způsobilost
v oboru neurologie není podmínkou.
Pro bližší informace a přihlášku kontaktujte:
Sekretariát Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol,
e-mail: helena.ulovcova@lfmotol.cuni.cz
Schůze Asociace soukromých neurologů
Asociace soukromých neurologů (ASN) pořádá v pátek 27. 11. 2015
od 14 hodin v hotelu Jurys Inn v Praze volební členskou schůzi
spojenou se seminářem týkajícím se problematiky soukromých
praxí (zbrojní průkazy, skartace, vedení dokumentace a pojištění
soukromých praxí).
Bližší informace na www.neurologove.cz

Pozvánky na odborné akce
62. sjezd ČSSKN
30. 9. 2015, Brno
www.eccn2015.eu/a62ndcsskn-meeting/
15th European Congress on
Clinical Neurophysiology
30. 9.–3. 10. 2015, Brno
www.eccn2015.eu
47. neurofarmakologické
sympozium
1.–3. 10. 2015, Skalský
Dvůr Lísek u Bystřice
nad Pernštejnem
http://www.mhconsulting.
cz/cs-kongres-kongres_
obecne-80.html

62. sjezd ČSSKN
30. 9. 2015, Brno
Vážená paní, vážený pane,
dovolte nám pozvat Vás na 62. sjezd ČSSKN, který bude
součástí 15. Mezinárodního kongresu ECCN 2015.
Původně plánovaný program se přesouvá
z 2. a 3. 10. 2015 na 30. 9. 2015.
V tomto dni, od 14:00–17:30 hod, budete moci navštívit
dvě samostatné, reprezentativní, 90 minutové sekce
vedené v českém jazyce.
Přednášející a témata budou brzy upřesněna na webových
stránkách: www.eccn2015.eu/a62nd-csskn-meeting
nebo na stránkách ČSKN ČLS JEP: www.neurofyziologie.cz.
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor České společnosti pro klinickou
neurofyziologii ČLS JEP
předseda doc. ing. Jan Kremláček, Ph.D.

15TH EUROPEAN CONGRESS
ON CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY
30. 9.–3. 10. 2015
Brno, Czech Republic
www.eccn2015.eu

Konference Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP
9.–10. října 2015, Plzeň
www.conference.cz/MM2015
1. Workshop NCSIM:Neinvazivní monitorace mozkového
krevního průtoku
9. 10. 2015, Liberec
www.ncsim.cz
38. Den průmyslové neurologie
14. 10. 2015, Praha
http://www.szu.cz/kalendar/den-prumyslove-neurologie
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XI. medzinárodné afaziologické sympózium
16.–17. 10. 2015, Bratislava
http://sal.sk/index.php?page=akcie&sub=xi-medzinarodneafaziologicke-sympozium

Členství – staňte se členy České
neurologické společnosti ČLS JEP
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.

29. slovenský a český
neurologický zjazd
21.–24. 10. 2015, Košice
www.neuro-kosice.sk

2. Workshop NCSIM: Poruchy vnitřního prostředí
6. 11. 2015, Liberec
www.ncsim.cz
XIII. Kongres České společnosti chirurgie ruky a II. Kongres
České společnosti rehabilitace ruky
13.–14. 11. 2015, Harrachov
www.ruka-kosmetika.cz/kongres

Co vám členství v České neurologické společnosti ČSL JEP
přinese?
• Pravidelný elektronický zpravodaj s novinkami
• Zvýhodněné podmínky účastí na akcích pod záštitou
neurologické společnosti
• Předplatné časopisu „Česká a slovenská neurologie
a neurochirurgie“
• Pozvánky na odborné akce.
• Budete součástí týmu odborníků a spolupodílet se
na rozhodování České neurologické společnost
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“.

XVII. český
a XII. česko-slovenský
kongres spánkové
medicíny
19.–21. 11. 2015, Liberec
www.spanek2015.cz

Interprofessional Pain Care Symposium
20.–21. 11. 2015, Bratislava
www.painbridge.nl/symposia/interprofessional-pain-care-bratislava
IV. Spinální kongres
3.–4. 12. 2015, Brno
www.spinalni-kongres.cz
2nd European Stroke Organisation Conference 2016 (ESOC 2016)
10.–12. 5. 2016, Barcelona
www.esoc2016.com
The Cervical Spine Research Society EuropeanSection –
32nd Annual Meeting
11.–13. 5. 2016, Praha
www.csrsprague2016.org

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 30. český a slovenský neurologický sjezd,
který se bude konat 23.–26. 11. 2016 v Praze.
V případě zájmu, prosíme, kontaktujte sekretariát neurologické
společnosti na emailu
sekretariat@czech-neuro.cz.

Děkujeme za podporu a spolupráci
Hlavním partnerům ČNS
Save the date

The Cervical Spine Research Society – Europe
32nd Annual Meeting

11th – 13th May 2016
Corinthia Hotel Prague, Czech Republic

Secretariat
GUARANT International, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 284 001 444, e-mail: csrsprague2016@guarant.cz
www.csrsprague2016.org

2nd Congress of the European Academy of Neurology (EAN)
28.–31. 5. 2016, Denmark
www.eaneurology.org/copenhagen2016
12th European Congress on Epileptology
11.–15. 9. 2016, Praha
www.epilepsyprague2016.org

