EAN Scientific Panel
NeuroImaging
Business Meeting, Saturday May 28, 2016, 16:00-17:00
Bella Center Copenhagen, Meeting Room 16

Přítomni předsedové panelu prof. Massimo Filippi (Milálo, Itálie) a prof. Irena Rektorová (Brno, ČR)
a členové Management Group: Federica Agosta (Miláno, Itálie), Gioaccchino Tedeschi (Neapol, Itálie),
Roland Wiest (Ženeva, Švýcarsko), Nicola de Stephano (Sienna, Itálie) a další členové panelu, celkem
43 lidí.
Prof. Filippi představil minulé a stávající aktivity panelu v rámci ENS a později EAN. Seznámil účastníky
panelu s historií worshopů, kursů a plenárních sympozií v rámci těchto kongresů od roku 2008 až
po plánovaný kongres v Amsterdamu (2017), které je již stran sympozií uzavřen.
V rámci kongresu v Kodani proběhlo několik sympozií (focused worshop: FC, teaching course:
TC a plenary symposium: PS), z nichž nejhojněji bylo navštíveno PS na téma NeuroImaging in Demetia
(společné sympozium panelu NeuroImaging a panelu Dementia), mělo velmi pozitivní ohlasy
a přineslo celou řadu nových klinických i vědecky zaměřených poznatků.
Následovalo krátké představení všech členů Management Group a všech členů panelu, v němž je
zastoupeno hodně mladých lidí a dokonce i PhD studentů (jako „individual members“).
Jako hlavní strategie pro navrhování Guidelines (1 guideline může být navrženo jedním panelem/
1 rok a soutěž probíhá 2x do roka) a pro navrhování sympozií pro EAN kongres v Lisabonu (2018)
a pro další kongresy je spolupráce mezi panelem NeuroImaging s klinicky zaměřenými panely v rámci
EAN (joint venture).
Pro budoucí návrhy sympozií pro kongresy a guidelines bude zvažována zejména spolupráce
s panelem Movement Disorders (předsedové prof. J. Ferreira a prof. M. Vidailhet) – zajistí Irena
Rektorová, která je v úzkém kontaktu s předsedy a členy panelu Mov Disord. Bylo navrženo guideline
na téma Clinical diagnostic imaging in parkinsonism and hyperkinetic movement disorders. Dále
návrh 2 sympozií. Další návrhy FW ve spolupráci s panelem Headache (zajistí Gioaccchino Tedeschi),
s panelem Multiple Sclerosis (zajistí Nicola de Stephano) a s panelem ALS-frontotemporal dementia
(zajistí Massimo Filippi a Federica Agosta).
Bylo odsouhlaseno, že Minutes z meetingu budou rozeslány do konce června (zajistí Federica Agosta)
a do začátku září budou E-mailem vydiskutovány a nakonec předsedy panelu předány finální návrhy
sympozií pro EAN Lisabon 2018 k dalšímu schválení relevantní komisí EAN. Návrh na guidelines bude
vypracován do poloviny října po dohodě s Management Group panelu, byly diskutovány 2 návrhy:
guideline na zobrazování u bolestí hlavy nebo u movement disorders.
V Brně, dne 9. 6. 2016

Prof. Irena Rektorova, MD, Ph.D., předsedkyně panelu

