Zápis
ze schůze Výboru Neurofarmakologické sekce ČNS JEP ze dne 18. 10. 2019

Přítomni:
Prim. MUDr. Pavel Houška, prim. MUDr. Jolana Marková, MUDr. Kateřina Matějová, MUDr. Kateřina Ningerová, MUDr.
Petr Polidar, MUDr. Jiří Polívka, CSc., Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., prim. MUDr. Ivo Schenk, MUDr. Tomáš
Vodvářka

Omluveni:
Prim. MUDr. Naďa Fišerová, prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, DrSc.
Program:
1. Zhodnocení dosavadního průběhu 51. Neurofarmakologického sympozia. Dle členů výboru i dle odezvy
účastníků (celkem 115 registrovaných účastníků) je sympozium po obsahové i kvalitativní stránce hodnoceno
jako přínosné. Témata – zánětlivá onemocnění CNS – mají příznivou odezvu. Je ceněna aktivní účast prof.
Prymuly. Další den jsou připravena témata Myasthenia gravis a kazuistiky.
2. Zlepšení propagace NFS. Účast na letošním NFS je nižší oproti předchozím rokům přibližně o 20 účastníků i
přes nepochybně zajímavý odborný program. Je množství dalších vzdělávacích akcí, avšak NFS by měla
pokračovat v tradici. Diskutovány další kroky, sice:
Zlepšení propagace. Umístění informace o NFS na web MH Consulting s rámcovým programem a pokud možno
i autory přednášek do 30.4.
Spuštění registrace již k 1.5.
Zveřejnění informace o akci v jarním bulletinu výboru ČNS.
Informace o akci na jarním školení primářů neurologických pracovišť s důrazem na umožnění účasti rovněž
mladším kolegům v atestační přípravě na této vzdělávací akci.
Zachování cenových relací pro účastníky.
3. Změny ve Výboru NFS. Prim. Naďa Fišerová nadále nebude ze zdravotních důvodů členkou Výboru NFS, ale
nepodařilo se zajistit za ni náhradu – navrhovanou MUDr. Lenku Hanouskovou. Doc. Rusina uvažuje o ukončení
členství ve Výboru NFS z důvodu vysokého pracovního vytížení jinými úkoly. Členové výboru mají za úkol hledat
vhodné nové schopné kandidáty do výboru a oznámit jejich jména ostatním členům výboru mailem kdykoli
průběžně.
4. Příprava 52. NFS. Datum jeho konání je určeno na 15.–17.10.2020. Tematické zaměření: Problematika
psychosomatiky, neuropsychiatrie – jako hlavní téma. Závrativé stavy - jako další hlavní téma. Kazuistiky - 8minutová sdělení na zajímavá témata. Firemní sdělení zaměřená na odborná témata v max. délce 20
minutového sdělení.
5. Schůze Výboru NFS se bude konat v březnu 2020 ve Fakultní Thomayerově nemocnici jako obvykle. Přesný
termín bude určen a oznámen mailem.
Rozdělovník zápisu:
Členové výboru Neurofarmakologické sekce ČNS
Předseda Výboru České neurologické společnosti
Web České neurologické společnosti – oddíl sekce
Web MH Consulting
Zapsal: MUDr. Jiří Polívka, CSc.

