
Zápis ze zasedání výboru 

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP 

17. 10. 2014 – Olomouc 

Přítomni:  Bareš Martin, Brázdil Milan, Hluštík Petr, Jech Robert, Keller Jiří, 
Kremláček Jan, Marusič Petr, Petránek Ebu Svojmil;  

Omluveni:  Krajča Vladimír, Novotná Irena, Štětkářová Ivana;  

Zastoupení revizní komise: Hronová Blanka, Zbytovská Renata; 

Hosté: - ; 

 

Program jednání: 

1. informování o stavu funkčních odborností 
2. sekce laborantek/laborantů 
3. návrh podpory pro seniory v rámci sjezdů 
4. formát ČSSKN v rámci sjezdu  ECCN  
5. informace organizátora 61. ČSSKN 
6. Amblerova přednáška na ECCN 
7. další zasedání výboru 

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy výboru. 

1. informování o stavu funkčních odborností (fo) 

Jednotlivé komise aktivně pracují v přechodném období, aby uspokojili zájem žadatelů. 
Pravidelné aktualizace přidělených fo a podmínky získání jsou k dispozici na stránkách 
společnosti www.neurofyziologie.cz.   
 
R. Jech informoval, že komise pro fo EP připravuje 1 denní kurz s návazným praktickým 
cvičením na pracovištích splňující standardy IFCN. Na výzvu komise k aktualizaci databáze fo 
EP reagovali pouze dva držitelé, na výzvu komise fo EEG více než 100.  
Jména držitelů fo budou zveřejněna na stránkách společnosti. 
 
V rámci panelu pro otázky k funkčním odbornostem uspořádaném při 62. ČSSKN se 
proběhla aktivní diskuse a otázky, které zazněly k jednotlivým komisím, byly umístěny na 
stránky společnosti.  

Samostatné topické symposium pro funkční odbornosti bude také součástí ostravského 
28. sjezdu ČSNS.  

2. sekce laborantek/laborantů 

Bylo opakovaně diskutováno, že výbor ČSKN podpoří aktivity směrem k vytvoření sekce 
laborantek a laborantů. Smysl této sekce je zejména v dalším vzdělávání laborantů a v této 

http://www.neurofyziologie.cz/


souvislosti bylo navrženo, aby pro neurofyziologické výkony bylo vyžadováno odpovídající 
vzdělání i u laborantky/laboranta.  

3. návrh podpory pro seniory v rámci sjezdů 

Výbor projednal, aby ve stejném duchu jako je poskytována podpora mladým 
neurofyziologům při účasti na výročních sjezdech ČSKN budou podporováni 
i neurofyziologové senioři. Podpora bude formou grantu vypisována před sjezdem, vázána 
bude na aktivní účast a bude mít formu úhrady registračního poplatku. 

  Hlasování -  pro: 8  proti: 0  zdrželi se: 0 

  Závěr: Výbor schválil podporu seniorských grantů. 

4. formát ČSSKN v rámci sjezdu  ECCN   

Výbor diskutoval formát budoucího 61. ČSSKN, který bude součástí 14. sjezdu evropské 
kapitoly IFCN. Přestože bude velmi bohatý program konference ECCN, dohodl se výbor, že 
v Moravské galerii uspořádá dvě 90 min. sekce, které budou mít reprezentativní charakter. 
Škola klinické neurofyziologie bude nahrazena „teaching courses“ jako součástí ECCN. 
 
Pro podporu účasti na sjezdu z řad laborantek/laborantů výbor vypíše granty, které pokryjí 
část registračního poplatku, aby se zbývající část rovnala obvyklé částce (1000 Kč) pro 
registraci na ČSSKN. 

  Hlasování -  pro: 8  proti: 0  zdrželi se: 0 

  Závěr: Výbor schválil podporu registrace laborantek na sjezdu 62. ČSSKN. 

 
Diskutován byl i 63. ČSSKN v roce 2016. Pokud nebude zájem organizovat sjezd na 
Slovensku, bude se konat v Praze. 

 

5. informace organizátora 61. ČSSKN 

Celkem se sjezdu zúčastnilo na 199 účastníků, z toho 16 PhD studentů a 19 sester a 
laborantů.  
V rámci sjezdu zazněla Amblerova přednáška, kterou přednesl prof. Bednařík na téma 
Diagnostika polyneuropatie: pokrok a perspektivy. Na připojených dvou symposiích bylo 
předneseno 17 zvaných neurofyziologických přednášek, dále bylo prezentováno 40 volných 
sdělení formou přednášky, 4 postery a uspořádán 1 workshop EEG a 1 blok odpovědí a 
dotazů k funkčním odbornostem. Bylo uspořádáno 6 škol klinické neurofyziologie a 2 
„hands on“ kurzy. Finanční uzávěrka v době kompletování zápisu nebyla k dispozici. 

 



6. Amblerova přednáška na ECCN, čestná členství, čestná uznání 

Výbor se rozhodl otevřít možnost pro navržení řečníka vyzvaného k Amblerově přednášce 
z pléna. Výzva bude vypsána na stránkách společnosti a rozeslána e-mailem.   
 

7. různé 

J. Keller informoval o snahách zvýšit publikační aktivitu na stránkách HuBraM. 

8. další zasedání výboru 

Další plánované zasedání výboru proběhne během jarního období 2015.  
 

 

 

 Zapsal Jan Kremláček 

V Olomouci 17. 10. 2014 


