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Neurologie jako samostatný obor je poměrně mladá, ačkoli neurologické choroby (zv1áště

:pilepsie) byly známy odedávna. V českých zemích sejakojinde ve Světě oddělila od vnitřníro
.ékařství. Pouze v Rusku vznikla velká neurologická ško1a na podkladě neuropsychiatrie.

Společnost vznikla z původní Purkyňovy společnosti pro výzkum duše a nervstva, která
lyla zaloŽena v roce 1 9 1 9, a byli v ní společně neurologové i psychiatři' Existovala nepÍetrŽíté
l během 2. světové války, a aŽ v roce l956 se rozdělila a od té doby působí samostatná Česká
,Jříve Československá) psychiatrická společnost a samostatná Česká (dříve Československá)
reurologická společnost. Prvním předsedou Neurologické společnosti po rozdělení byl K.
Henner, po jeho smrtí J. Jirout, J. Hrbek, znovu J. Jirout' od roku 1990 P. Kalvach a od roku
i996 K. Urbánek.

Časopis
Časopis má své datování od roku 1904, kdy vyšlo první číslo Haškovcem zaloŽené Revue

v neurologii, psychiatrii, dietoterapii afyzlkální terapii. V letech l938-1956 se časopis nazý-
tal Neurologie a psychiatrie československá, v roce 1956 po rozdělení se přejmenoval na

Československou neurologii, od roku 1973 vychází Československá neurologie a neurochi-
rurgie' Je to stále ještě časopis společný - ,,federální".



Vnitřní členění
Neurologická společnost zÍídila í několik specializovaných odborných komisí, které se

zabývají dílčími problémy a organizují odborné konference. Mezi nejstarší patří komise pro
neurovaskulární chorohy' Dále sekce dětské nerrrologie, komise farmakologická, komise
průmyslové neurologie. Relativně nová je komise a od roku 1993 í samostatná Společnost pro
výzkum a terapii roztroušené sklerózy mozkomíšní, neuroimunologii a likvoro1ogii.

Neurofyziologií a elektrodiagnostiku převzala do své péče Společnost pro klinickou neuro-
fyziologii. DIorihodobě rozvíjí svoji činnost i Liga proti epilepsii.
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