
Komise pro funkční odbornost v EEG  
 
  
Datum: 7. 1. 2016  
 
Místo: per rollam 
  
Osloveni: doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.; MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc. MBA; MUDr. Jana 
Zárubová; prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.; doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.; MUDr. Klára Brožová; 
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.; MUDr. Miroslav Moráň; MUDr. Evžen Nešpor 

 

 

1. Databáze držitelů foEEG k 31. 12. 2015 – na webu..  

 

2. Úprava info na www.neurofyziologie.cz 

a. Sjednotit ve všech textech funkční odbornost v EEG (zkratka foEEG) 

b. Odstranit:  Žádost o udělení funkční odbornosti v EEG pro absolventy kurzů 

zakončených zkouškou. 
c. V záložce http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html  

i. pod Titulkem Funkční odbornost v EEG nahradit text  

“Komise foEEG rozhodla o prodloužení možnosti poslat žádost o zařazení do 

databáze držitelů nebo udělení funkční odbornosti EEG do 30.6.2015. Níže uvedené 

termíny uzávěrek výzvy se posouvají na toto datum.  

Výzva komise pro fo EEG 

Komise pro funkční odbornost v EEG stanovila pro přechodné období následující 

postup: 

Držitelé funkční odbornosti v EEG vyplní Žádost o zařazení do databáze ČSKN a 

pošlou ji do 31. 12. 2014 spolu s kopií certifikátu vydaného ČSKN komisi elektronicky 

(eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné podobě na adresu: MUDr. Jana Zárubová, 

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06  

Absolventi kurzů EEG ukončených zkouškou, kteří nejsou držiteli funkční odbornosti, 

vyplní Žádost o udělení funkční odbornosti, připojí kopii dokladu o absolvování kurzu 

a zaplatí administrativní poplatek 150,-Kč na účet ČSKN u ČLS JEP, 

č.ú. 500617613/0300, VS 20054 a ve zprávě pro příjemce uvedou své příjmení a 

datum narození. Podklady zašlou do 31. 12. 2014 komisi elektronicky 

(eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné podobě na výše uvedenou adresu. 

Po schválení komisí jim bude vystaven a zaslán certifikát o udělení funkční odbornosti. 

Absolventi kurzů EEG neukončených zkouškou se mohou přihlásit ke 

zkoušce elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo na výše uvedené adrese.” 

 

textem:  

K 31. 12. 2015 skončilo přechodné období udělování foEEG. Od 1. 1. 

2016 bude foEEG udělována atestovaným neurologům a psychiatrům po 
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absolvování zkoušky. Ke zkoušce se mohou přihlásit po vyplnění 

formuláře 

(http://www.neurofyziologie.cz/doc/prihlaska_ke_zkousce_foEEG.pdf) a 

jeho odeslání elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné 

podobě na adresu: MUDr. Jana Zárubová, Neurologická klinika 2. LF UK a 

FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06. Součástí přihlášky ke zkoušce je 

potvrzení o zaplacení administrativního poplatku 600,- Kč České 

společnosti klinické neurofyziologie ČLS JEP. Zaplacení proveďte na 

účet ČLS JEP 500617613 / 0300 s variabilním symbolem 20054. Otázky 

ke zkoušce jsou k dispozici na 

http://www.neurofyziologie.cz/doc/foEEG/fo_EEG-otazky.pdf. Kandidát 

obdrží zkouškové CD, na kterém jsou EEG záznamy a klinické údaje 133 

pacientů s nejméně dvěma grafy u každého. CD také obsahuje prohlížecí 

software Doc. Krajči k prohlížení, mapování a filtraci EEG. 

Za stávajících podmínek je pro samostatnou práci a přihlášení se ke 

zkoušce požadováno: 

- popis 500 EEG grafů pod odborným vedením lékaře s platnou foEEG a 

následnou praxí nejméně 5 let od vykonání zkoušky 

- je žádoucí stáž na akreditovaném školícím místě nebo jiné adekvátní 

vzdělání. 

Zkouška se koná před odbornou komisí, která byla jmenována výbory 

České společnosti klinické neurofyziologie, České neurologické 

společnosti, České ligy proti epilepsii a Společnosti dětské neurologie. 

Komise se schází pravidelně 3x ročně, termín je vždy poslední čtvrtek v 

květnu a v září a první čtvrtek v lednu. 

Další termín zkoušení je 26. 5. 2016. 

ii. Pod titulkem Dokumenty komise odstranit Výzva komise pro foEEG a Žádost 

o udělení funkční odbornosti v EEG pro absolventy kurzů zakončených 

zkouškou + odstranit text pod čarou, který je přesunut výše. Přidat link 

Akreditovaná školící pracoviště pro foEEG, pod kterým bude tabulka všech 

pracovišť s kontaktními osobami – paní sekretářka se dotáže jednotlivých 

pracovišť, zda si přejí přidat prolink na informace o jejich edukačních 

aktivitách..  

iii. Současné složení komise – by mohl být formátově stejný titulek jako Funkční 

odbornost pro EEG a Dokumenty komise, tedy modré pozadí a bílé písmo 

iv. Odstranit text Kandidátům je zaslán seznam otázek. Kandidát obdrží 

zkouškové CD, na kterém jsou EEG záznamy a klinické údaje 133 pacientů s 
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nejméně dvěma grafy u každého. CD také obsahuje prohlížecí software Doc. 

Krajči k prohlížení, mapování a filtraci EEG. , který je přesunut výše.  

v. Blahopřejeme k úspěšnému složení zkoušky - by mohl být formátově stejný 

titulek jako Funkční odbornost pro EEG a Dokumenty komise, tedy modré 

pozadí a bílé písmo. Nechat tam pouze poslední úspěšné absolventy, ostatní 

budou automaticky zařazováni do databáze.  

vi. Aktualizovat Seznam držitelů funkční odbornosti v EEG  

vii. Upravit formát seznamu -  platné příjmení a jméno (nikoli jméno za svobodna), 

vypustit akademické tituly a uvést pouze město působení.  

 
3. Akreditace pracoviště ke školení uchazečů o foEEG 

a. Žádost Nemocnice Na Homolce – s akreditací per rollam souhlasí PK, PM, SP, JZ, MM, 

EN, JH, KB, MB, a je tedy schválena.  
b. Vystavení certifikátu všem akreditovaným pracovištím, viz §4, odst. 2 (Akreditace 

nabývá platnosti předáním certifikátu žadateli, nejpozději do jednoho měsíce od 

souhlasu komise s jejím vydáním), STANOV komisí pro funkční odbornosti v klinické 

neurofyziologii. 

 
 

4. Další termín zasedání komise i zkoušení je 26. 5. 2016, Nemocnice Na Bulovce.  
 

5. Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii 

http://www.neurofyziologie.cz/sekce_npvn.html - spolupráce s umožněním účasti 

nelékařských pracovníků na teaching kurzu pro EEG techniky v rámci Evropského 

epileptologického kongresuv Praze.  

 

 

6. Kultivace kódů EEG – je třeba se dotázat výboru ČSKN, ČNS, ČLPE a SDN, zda souhlasí s tím, 

aby komise foEEG připravila novou koncepci kódů pro všechna EEG vyšetření. Vzhledem k 

tomu, že autorskou odborností těchto kódů je neurologie (209), je to především o domluvě s 

ČNS. 

http://www.neurofyziologie.cz/sekce_npvn.html

