Výbor České neurologické společnosti JEP

Zpráva z činnosti panelu Klinické neurofyziologie Evropské akademie neurologie
2nd Congress of the European Academy of Neurology, Kodaň, 28. - 31. 5.2016

Ve dnech 28. - 31. května 2016 jsem se zúčastnila druhého kongresu Evropské neurologické
akademie, který se konal v kongresovém centru Bella Sky v Kodani.
Jako členka panelu EAN pro klinickou neurofyziologii, jsem se zúčastnila za Českou republiku
schůze, která se konala v neděli 29. 6. 2016. Na schůzi byli přítomni její předseda prof. Joseph VallsSolé, místopředsedkyně dr. Leocani a dále 12 členů panelů z různých zemí (např. Nizozemí,
Rumunsko, USA, Česká republika, Německo, apod.)
Na schůzi se řešila řada témat, mezi něž patřilo vytvoření "guidelines" pro vyšetřování v klinické
neurofyziologii. Nejschůdnější se zdá použít stávající doporučení a "ušít je na míru" na jednotlivá
neurologická onemocnění (např. jak postupovat při diagnóze GBS, co vyšetřit neurofyziologicky
u první ataky roztroušené sklerózy, apod.). Dále se probíraly webové stránky EAN, kde se budou
referovat nejdůležitější novinky v klinické neurofyziologii včetně pomoci při výběru "paper of the
month" s doprovodným komentářem, pokud se bude tento článek zabývat tématem klinické
neurofyziologie.
Do září 2016 jsme byli požádáni EAN za panel klinické neurofyziologie vybrat na webové stránky
10 nejdůležitějších škál (například pro stanovení stupně spasticity, intenzity bolesti, poruchy motoriky
u cévních mozkových příhod či Guillen-Barrého syndromu, myastenie, apod.), které zde budou
přístupné zájemcům z řad neurologů. Dále zde má být uvedeno 10 nejdůležitějších "review" článků,
které se zabývají technickým provedením jednotlivých neurofyziologických metod a jejich aplikacemi
u neurologických onemocnění.
Dále se zde řešilo další vzdělávání v klinické neurofyziologii a příprava na 3. kongres EAN, který se
bude konat v roce 2017 v Amsterodamu. Zejména se hovořilo o výukových interaktivních kurzech,
ve kterých by mělo být prezentováno až 6 kazuistik společně s workshopem a výukou klinické
neurofyziologie (například periferní neuropatie či bolest).
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