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Úvodní slovo
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás jménem obou pořádajících pracovišť pozvali na nadcházející 32. Společný slovenský a český
neurologický sjezd, který se bude konat v Martině ve dnech
28. 11.–1. 12. 2018 tohoto roku, přičemž zároveň zde proběhne 65. společný slovenský a český sjezd klinické neurofyziologie. Někteří z Vás si patrně již v odborných časopisech všimli anonce, která upozornila na naše úvodní slovo, které lze
najít na webových stránkách sjezdu http://scnz2018.sk/index/
a kde mj. píšeme: „V roku 2018 (storočné výročie vzniku spoločnej českej a slovenskej štátnosti) práve v Turci a Martine
skúšame nový model spoluorganizácie tohto vedeckého, odborného a spoločenského podujatia. Predsa z Turčianskeho
Jasena pochádza šľachtický rod Jesenských, ktorého členom
bol aj Ján Jessenius. Bol významným lekárom a anatómom
rozhrania 16. a 17. storočia a bol aj rektorom Univerzity Karlovej v Prahe. Naopak jedným zo zakladateľov Neurologickej
kliniky v Martine bol profesor Václav Piťha – žiak uctievaného
Kamila Hennera (ktorého otec bol mimochodom taktiež rektorom Univerzity Karlovej). Naše spoluusporiadateľstvo zjazdu
reflektuje aj unikátnu situáciu českej a slovenskej neurológie,
ktorá aj po rozdelení spoločného štátu v roku 1993 zostala
prakticky nerozdelená. Samozrejme realita každodennej rutinnej medicínskej práce nie je úplne identická, ale chápanie
odboru, diagnostická a terapeutická činnosť ako aj akademické záležitosti sú stále zdielané v obidvoch častiach bývalého
spoločného štátu a kontakty obidvoch neurologických komunít
sú skromne povedané nadštandardné. V neposlednom rade
naše spolusporiadateľstvo reflektuje dlhoročný vzťah martinskej a olomouckej lekárskej fakulty (twin faculties) ako aj naše
osobné priateľstvo…“
V době, kdy jsme toto pozvání formulovali, ještě nebylo
úplně jasné, kolik prostoru bude věnováno tomu kterému
neurologickému či neurofyziologickému tématu. Nyní, po dalších 3 měsících, Vás můžeme informovat, že jsme díky pomoci odborných sekcí obou národních společností dokázali
již předběžně stanovit časový formát sjezdu.
Sjezd bude de facto začínat již ve středu 28. 11. odpoledne,
kdy budou probíhat paralelně bloky epileptologie spolu se
sekcemi neurofyziologického sjezdu. Na středeční večer je
naplánováno zahájení sjezdu v martinském divadle, kde proběhnou slavnostní přednášky; tato část bude potom následována divadelním představením a pozdním večerním rautem.
Čtvrtek a pátek budou cele věnovány nosným tématům
sjezdu, kterými jsou letos neurovaskulární problematika, neuroimunologie, epilepsie, extrapyramidové poruchy
(„movement disorders“) a neuromuskulární onemocnění,
kterým všem budou věnovány 3 dvouhodinové bloky. Další
oblasti, jako např. bolesti hlavy, demence a kognitivní poru-

chy nebo vertebrogenní onemocnění, budou reprezentovány
ve dvou dvouhodinových blocích. Je počítáno samozřejmě
se specializovanými sympozii, která budou pokrývat oblasti
např. vzácných systémových onemocnění, a na každý den
jsou naplánována satelitní firemní sympozia, která budou
probíhat vždy ráno a/nebo odpoledne. Výukové workshopy
jsou naplánovány na sobotu 1. 12., budou věnovány těmto
tématům: neurosonologie (roganizuje doc. Nosál), extrapyramidová onemocnění (organizuje prof. Kaňovský), „MSBase
Melbourne“ – roztroušená skleróza (organizuje doc. Kalinčík), závratě (organizuje doc. Jeřábek). Zvažována je momentálně ještě novinka, a to vzdělávací workshop na téma
speciální nutriční podpory v neurologii. Sjezd bude zakončen
tradičním šampaňským v sobotu 1. 12.
Co se týče dalších aktivit, podzimní Martin a jeho okolí
nepochybně nabízí celou škálu různého vyžití, od kulturního
až po sportovní. Někdy touto dobou jsou již fatranské doliny pod sněhem a lyžařské vleky v provozu (pověstná ferrata
údolím Mlynského potoka na Martinské hole už bude bohužel
uzavřená). Pokud letošní sezóna nenabídne tak brzký sníh,
i podzimní výšlap do dolin či na hole nebo krátký hřebenový
trek mohou být nádherné.
Doufáme tedy, že dorazíte v co největším počtu a těšíme se
na viděnou na Turci!
prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D., FESO
předseda sjezdu
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
místopředseda sjezdu

No 19

Červen 2018

NEWSLETTER

České neurologické společnosti
ČLS JEP

Česká neurologická akademie

Za rok 2017 vyhrály následující publikace:

Ve dnech 20. a 21. 9. 2018 se bude konat již 2. česká
neurologická akademie (ČNA).

1. Cena ČNS za vynikající originální práci
M. Brázdil, M. Pail, J. Halámek, F. Plešinger, J. Cimbálník,
R. Roman, P. Klimeš, P. Daniel, J. Chrastina, E. Brichtová,
I. Rektor, G. A. Worrell, P. Jurák
Very High-Frequency Oscillations: Novel Biomarkers
of the Epileptogenic Zone
Annals Neurology, 2017, 82(2), 299-310

Výbor České neurologické společnosti ČLS JEP rozhodl
o místě konání – Pardubice (s výhodným dopravním napojením), palác Atrium (v centru města, s dostatečnou kapacitou
přednáškových prostor) a také o čtyřech tématech akademie. ČNA má výukový – doškolovací charakter. Byly vybrány
4 okruhy neurologické problematiky, které jsou nosnými tématy neurologie. Každý blok se bude skládat ze 4 přednášek,
které budou pojednávat o současném stavu problematiky
– diagnostiky a terapie a přinášet i současné trendy v této
oblasti.
Jedním tématem jsou demyelinizační onemocnění CNS
a koordinátorem je prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.,
FCMA, dalšími pak kognitivní poruchy (doc. MUDr. Robert
Rusina, Ph.D.), cerebrovaskulární nemoci (prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN) a vertebrogenní nemoci
(prof. MUDr. Josef Bednařík). Jednotlivé přednášky budou trvat 30 minut (včetně diskuse) a celý blok pak dvě hodiny. Vždy
bude dán dostatečný prostor pro dotazy a diskusi. V průběhu
jednání ČNA bude dost prostoru pro individuální dotazy, diskuse na zvolené téma i pro neformální společenské kontakty.
Ve čtvrtek 20.9. bude možnost navštívit pardubický zámek
s odborným výkladem historika (prof. Šebek, emeritní šéf Východočeského muzea), po kterém bude následovat koncert
a pak raut v prostorech zámku.
ČNA je určena pro všechny skupiny neurologů, jak v přípravě
na atestaci, tak také pro neurology, kteří chtějí získat nové
a logicky uspořádané znalosti. A doškolovací přednášky ČNA
vedou špičkoví odborníci.

2. Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kasuistiku
nebyla přihlášena žádná publikace
3. Cena ČNS za vynikající monografii či učební text
Dana Horáková a kol.
Autoimunity nervového systému v kazuistikách
Mladá fronta, 2017, ISBN 978-80-204-4572-8
4. Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let
za vynikající originální práci roku
P. Filip, C. Gallea, S. Lehéricy, E. Bertasi, T. Popa,
R. Mareček, O.V. Lungu, T. Kašpárek, J. Vaníček, M. Bareš
Disruption in Cerebellar and Basal Ganglia Networks
During a Visuospatial Task in Cervical Dystonia
Movement Disorders,2017, 32(5), 757-768
Výbor ČNS letos udělil také mimořádnou cenu
ČNS ČLS JEP
J. Raputová, I. Šrotová, E. Vlčková, C. Sommer, N. Uceyler,
F. Birklein, H. L. Rittner, C. Rebhorn, B. Adamová,
I. Kovalová, E. Králíčková Nekvapilová, L. Forer,
J. Bělobrádková, J. Olšovský, P. Weber, L. Dušek,
J. Jarkovský, J. Bednařík
Sensory phenotype and risk factors for painful diabetic
neuropathy: a cross-sectional observational study
Pain, 2017,158 (12), 2340–2353

Více informací, včetně programu, registrace i rezervace společenského programu naleznete na webových stránkách akademie https://www.neurologickaakademie.cz/

Všem autorům prací přihlášených do soutěže děkujeme
a vítězům gratulujeme!

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN
předseda akademie

Evropská neurologická akademie
(EAN)
Významnou strukturální složkou EAN jsou vědecké panely.
Jedná se o skupinu odborníků, kteří jsou zaměřeni na určitou problematiku v neurologii. Tuto problematiku pak dále vědecky rozvíjejí, jsou aktivní po stránce vědecké, přednášejí,
organizují specializované kurzy, publikují.

2. ČESKÁ NEUROLOGICKÁ
AKADEMIE
Congress Centre Pardubice
20.–21. 9. 2018
Pardubice

www.neurologickaakademie.cz

Soutěž ČNS ČLS JEP o nejlepší
publikaci z roku 2017
Česká neurologická společnost ČLS JEP vyhlašuje každoroční soutěž o nejlepší publikace předcházejícího roku uveřejněné členy společnosti.

Úkoly vědeckých panelů EAN:
• Navrhují edukační a kongresové aktivity
• Vytvářejí standardy (guidelines)
• Formulují všeobecná prohlášení o vědeckých a klinických
problémech
• Přispívají do shromažďování dat týkajících se
neurologické péče v Evropě a harmonizace této péče
• Účastní se aktivit Pracovních skupin pro Vzácné
neurologické poruchy
• Pomáhají organizovat výzkumné sítě (research networks)
v Evropě
• Vytvářejí platformu uvnitř panelu, která se soustřeďuje
na tvorbu a publikaci nových poznatků, článků, kurzů
a dalších aktivit
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Členové vědeckých panelů:
• Každý individuální člen EAN se může stát členem
kteréhokoliv vědeckého panelu
• Žadatel musí vyplnit žádost, specifikovat své členství
(plné, korespondent, rezident)
• V případě, že žadatel již je členem jednoho panelu, pak
nemusí vyplnit celou přihlášku, ale pouze ji doplnit
• Každá evropská národní neurologická společnost jako
institucionální člen EAN – může jmenovat jednoho
národního delegáta, který se v dané problematice
specializuje, a jednoho neurologa v přípravě. Oba tito
lékaři se mohou stát členy panelu, musí však podat
přihlášku, poslat CV a musí být doporučení národní
neurologickou společností.
• Pro individuální členy není trvání členství v panelu
ohraničeno, avšak pro institucionální členy je ohraničeno
dvěma lety a pak musí být obnoveno – znovu doporučeno
národní společností.
• EFNA nominuje zástupce pacientů do těch panelů, které
se zabývají nemocemi
„Management group“ vědeckých panelů
• Jedná se o 3–6 členů panelu. Celý panel je řízen
předsedy (co-chairs)
• Kritéria pro členy „management groups“
• Uznávaná vědecká činnost v dané problematice
• Musí mít dosti času k plnění úkolů v rámci vedení panelu
• Předpokládají se zkušenosti s vedení kolektivu
• Musí vyplnit žádost, přiložit CV, seznam publikací, přiložit
doporučující dopis, vyplnit žádost – Registr of Interest
• Předpokládá se, že jsou či budou plnými, korespondujícími
či rezidenti s individuálním členstvím EAN

Seznam schválených žádostí o cestovní grant EAN 2018
jméno žadatele

MUDr. Mgr. Adam Tesař

ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ

název abstraktu

#2842: Clinical variability in Gerstmann-Sträussler-Scheinker
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN ƐǇŶĚƌŽŵĞǁŝƚŚƚŚĞWϭϬϮ>ŵƵƚĂƚŝŽŶͲĂƐƚƵĚǇŽĨϲĐĂƐĞƐĂŶĚ
ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϴϬĐĂƐĞƐƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ

MUDr. Michaela Danková

Neurologická klinika FN Motol

MUDr. Tereza Bartoníková

Neurologická klinika FN a LF UPOL

Dhƌ͘sŽŐŶĞƌDĂƌƚŝŶ

Neurologické klinice 3. LF h<ǀĞ
&E<s

ηϭϮϳϮ͗dŚĞǀŝĚĞŽ,ĞĂĚ/ŵƉƵůƐĞdĞƐƚŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĐĞƌĞďĞůůĂƌ
ĂƚĂǆŝĂ
#1354 Alpha-synucleinopathy manifesting as familial atypical
ƉĂƌŬŝŶƐŽŶŝƐŵǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƌĂƌĞǀĂƌŝĂŶƚƐŽĨ&yKϳ
(PARK15) genes and VPS35 (PARK17)
ηϮϲϬϳĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽĨĂĐŽƵƐƚŝĐǁŽƌŬŝŶŐŵĞŵŽƌǇŽŶŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ŽĨůĂŶŐƵĂŐĞ

Zprávy z uplynulých odborných akcí
XI. Společný Neuromuskulární kongres
10. – 11. 5. 2018, Brno
Ve dnech 10.–11. května proběhl v Brně v Hotelu Voroněž
XI. Společný Neuromuskulární kongres. 200 účastníků z České i Slovenské Republiky si vyslechlo 38 sdělení. Hlavními
tématy bylo toxické a toxonutritivní postižení periferních nervů a svalů, autoimunitní onemocnění a workshop týkající se
zobrazení svalů a nervů pomocí MR. Den před kongresem,
9. května 2018 proběhl tradiční seminář týkající se neuromuskulárních registrů. Program a zápis:
https://www.neuromuskularni-sekce.cz/index.php?pg=neuromuskularni-sekce-kontakty-zapisy--registry-pacientu--setkani-a-schuze
V registrech neuromuskulárních chorob (AINSO, ReaDy,
MyReg) je v současnosti již více než 2400 pacientů.

Jednotlivé úkoly vědeckého panelu:
1. Guidelines
2. Nové vědecké poznatky (scientific updates)
3. Příprava kongresů
4. Vzácné choroby
5. Předsedové vědeckých panelů informují Vědecký výbor
před každým EAN kongresem o aktivitách panelu.
Z celkového počtu panelů – 31 – jsme jako instituce (ČNS)
doporučili členy do 28 panelů. Nyní v rámci EAN kongresu
v Lisabonu se tito naši členové zúčastní schůze panelu. Každý člen pak podá písemnou zprávu o průběhu schůze, o aktivitách panelu a o úkolech, na kterých se bude podílet.

Počet sdělení na jednotlivých Neuromuskulárních
kongresech a sympoziích od roku 1990

V rámci vedení panelů (co-chairs, management group) bylo
zvoleno 5 členů ČNS – Rektorová, Růžička, Hort, Ehler, Školoudík.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. FEAN
Delegát za ČNS

Cestovní granty EAN 2018
Česká neurologická společnost ČLS JEP poskytla cestovní granty na zajištění účasti na 4rd Congress of the European Academy of Neurology, Lisabon 2018 v termínu
16.–19. června 2018 www.ean.org/lisbon2018. Cestovní grant
ve výši 20.000,- Kč/žadatel byl poskytnut mladým lékařům
do 35 let, kteří se zaregistrovali a zaslali svůj abstrakt na EAN
2018 a jejichž žádost o cestovní grant byla EAN zamítnuta.

Úvodní blok přednášek
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Pozvánky na odborné akce
The International Neuropsychological Society (INS)
18.–20. 7. 2018
Kongresové centrum Praha
http://www.ins2018.org/

VII. Spinální kongres
6.–7. 12. 2018,
Hotel Holiday Inn Brno
http://www.spinalni-kongres.cz/
Hlavní témata
• Osteoporóza
• Elektrofyziologie u onemocnění míchy a páteře
• Analgetika a vše kolem nich
• Varia, Zajímavé kazuistiky

XXIII World Congress on Parkinson’s Disease
and Related Disorders – IAPRD 2018
19.–22. 8. 2018
Lyon, Prancie
http://www.iaprd-world-congress.com/
Prague Neurosurgical week 2018
29. 8.–3. 9. 2018
Vienna House Diplomat Hotel, Praha
http://www.pragueneuroweek.com/

50. Neurofarmakologické sympozium
18.–20. října 2018
Bystřice nad Pernštejnem
www.mhconsulting.cz
Neurofarmakologické sekce ČNS připravuje Jubilejní
50. Neuro-farmakologické sympozium. Bude se konat
ve dnech 18.–20. října 2018 tradičně v Hotelu Skalský Dvůr
u Bystřice nad Pernštejnem.
Tématické zaměření: Pokroky v neurologii v posledních 10 letech. Sdělení významných představitelů jednotlivých subspecializací neurologického spektra. Podrobnosti na webu ČNS.
Přihlášky a další informace na www.mhconsulting.cz.
32. Slovenský a Český Neurologický Zjazd
65. spoločný slovenský a český zjazd klinickej
neurofyziológie
28. 11.–1. 12. 2018
Martin, Slovensko
http://www.scnz2018.sk/

5th European Stroke Organisation Conference (ESOC 2019)
22.–24. 5. 2019
Milán, Itálie
www.eso-conference.org/

Sdělení pro členy
Neromuskulární sekce
Z důvodů bezpečnosti a možnosti vlastní administrace údajů jsme změnili přístup do členské sekce webových stránek
Neuromuskulární sekce. Nyní bude možný jen po autentizaci
vlastním heslem a e-mailem.
Zkontrolujte si prosím údaje v členské zóně, především vaši
e-mailovou adresu. Je to jediný relevantní kontakt, který používáme ke komunikaci, včetně elektronických voleb. Níže
najdete návod, jak postupovat. V případě potíží kontaktujte
předsedu Neuromuskulární sekce MUDr. Stanislava Voháňku, CSc, MBA.
https://www.neuromuskularni-sekce.cz/index.php?pg=account--lost-pass
Po zadání vašeho primárního e-mailu (uvedeného v databázi
webu NS) na tentýž e-mail přijde notifikace s odkazem pro
vygenerování nového hesla. Prosím vložte bezpečné heslo.
Ihned poté se můžete přihlásit na adrese: https://www.neuromuskularni-sekce.cz/index.php?pg=account--login pomocí
e-mailu a vytvořeného hesla. Po přihlášení si prosím zkontrolujte kontaktní údaje a případně upravte. V menu můžete
přejít na Seznam členů, který je nyní dostupný pouze přihlášeným uživatelům: https://www.neuromuskularni-sekce.cz/
index.php?pg=clenove--seznam
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Dotazník pro členy ČNS
Milé členky a členové naší společnosti,
z vidinou zlepšit a zefektivnit činnost České neurologické společnosti ČLS JEP, jsme pro vás připravili krátký dotazník. Budeme velice rádi, když si najdete čas pro jeho vyplnění. Dotazník
je anonymní a výsledky budou použity pouze pro účely ČNS.

Děkujeme za podporu a dlouholetou
spolupráci partnerům ČNS
Generální partner

On-line dotazník je k vyplnění na webových stránkách zde
Výbor ČNS ČLS JEP
Hlavní partner

Změny údajů
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“.

Kontakt

Česká neurologická společnost z.s.
Veronika Janůrková
Na Pankráci 17
140 00 Praha 4
sekretariat@czech-neuro.cz
Asociační management pro ČNS vykonává společnost
GUARANT International spol. s r. o.

Nabídka pro partnery
Česká neurologická společnost nabízí své dlouhodobé partnerství farmaceutickým firmám, výrobcům lékařské techniky
a dalším potenciálním partnerům v neurologické oblasti.
Co Vám můžeme nabídnout?
• Uveřejnění partnera na webové stránce
České neurologické společnosti www.czech-neuro.cz
• Uveřejnění partnera v tiskovinách České neurologické
společnosti
• Uveřejnění partnera v elektronickém newsletteru
České neurologické společnosti (4 vydání/rok)
• Uveřejnění článku/inzerce v elektronickém newsletteru
České neurologické společnosti
Máte-li zájem spolupracovat s Českou neurologickou
společností, kontaktujte náš sekretariát na emailu:
sekretariat@czech-neuro.cz.
Případně nás neváhejte kontaktovat
pro individuální nabídku.

Krásné léto
všem svým členům
přeje

