
Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 
7.11.2012

Přítomni: prof. Nevšímalová, prof. Komárek, doc. Kršek, prim. Šerclová, prim. Rokytová, dr. 
Medřická, dr. Peřina, dr. Matek, Dr. Smérek
Omluveni: doc. Ošlejšková, prim. Kunčíková, prim. Hadač

1. Dny dětské neurologie se v r. 2013 konají v Mikulově (termín 16.-18.5.2013), 
organizuje doc. Ošlejšková, sjezd se bude ½ dne překrývat s navazujícím 
epileptologickým kongresem. Doc. Ošlejšková bude na příští schůzi výboru dne 
9.1.2013 informovat o detailech organizace sjezdu. Prof. Komárek s prim. Šerclovou 
na sjezdu plánují blok s tématem „vakcinace a autoimunity“, další program bude 
upřesněn, termín pro odevzdání abstrakt je předběžně stanoven do konce března 2013.

2. Doc. Kršek informoval o finančním zajištění provozování webových stránek 
společnosti (www.detskaneurologie.cz, stránky spravuje firma Meditorial). Doc. 
Kršek vypracoval úvodní informaci www, navrhl umístit sem kontakty na lůžková 
pracoviště dětské neurologie i na regionální dětské neurology. Klinika dětské 
neurologie UK 2. LF na www dále umístí vypracované interní diagnostické a léčebné 
standardy některých akutních stavů v dětské neurologii (např. status epilepticus, edém 
mozku, CMP v dětském věku, apod.) – nikoli jako závazné postupy, ale jako materiály 
ke stažení a praktickému využití (dětskými neurology, pediatry, apod.). Požádáme 
firmu Meditorial o větší publicitu našich www v některých časopisech a o umístění 
odkazu na naše www na dalších webech lékařských společností.

3. Jednání s MUDr. P. Pokorným stran Seznamu zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami: Aktuálně snad již nehrozí krácení časů výkonů, proti kterému jsme 
důrazně protestovali. Detailní informaci poskytne prim. Hadač, který s MUDr. 
Pokorným jednal i ohledně požadovaných registračních listů na příští schůzi výboru 
DN. 

4. Vypracování Guidelines pro diagnostiku a léčbu ADHD, či spíše „Časné diagnostiky a 
léčby poruch aktivity a pozornosti u dětí“: návrh materiálu zpracovala dr. Příhodová, 
konečným zpracováním byl pověřen prof. Komárek (ve spolupráci s dr. Příhodovou). 
Pokusíme se o zařazení materiálu do vzdělávacího programu dětských neurologů 
prostřednictvím JUDr. Jandy, vedoucího odboru vzdělávání a vědy MZ ČR. Materiál 
by měl být podpořen neurologickou i pediatrickou společností ČLS JEP a výhledově 
využit k návrhu změny preskripce methylfenydátu, event. i atomoxetinu, které jsou 
v současné době omezeny pouze na obor psychiatrie.

5. Prof. Nevšímalová informovala o vzniku Expertních center a Evropské referenční sítě 
pro diagnostiku a léčbu vzácných onemocnění. Prof. Nevšímalová rozeslala návrh za 
obory dětská  a dospělá  neurologie, k připomínkování je do 16.11.2012.

6. Dr. Peřina informoval o výsledku hospodaření za 1. pololetí r. 2012 i o aktuálním 
rozpočtu Společnosti dětské neurologie. Bylo schváleno uvolnění 20.000,- Kč jako 
rezervy pro pořádání Dnů dětské neurologie v Mikulově (žádost doc. Ošlejškové, 
možné využití těchto fin. prostředků doc. Ošlejšková upřesní na příštím výboru 
9.1.2013).

7. Mezinárodní kongresy s tematikou dětské neurologie:
a. EPNS Research Meeting: 14-15.12.2012 Beuggen (Německo)
b. EPNS kongres 2013: Brusel, Belgie, 25-28.9.2013
c. Následující EPNS kongres bude v r. 2015 ve Vídni

http://www.detskaneurologie.cz/


8. ICNA kongres se v r. 2016 bude konat v Amsterdamu (naše kandidatura neuspěla). 
Prof. Komárek informoval o možnosti ucházet se o pořádání kongresu EPNS v r. 2017 
nebo 2019.

9. Příští schůze výboru se uskuteční ve středu 9.1.2013 ve 13.30 na Neurologické klinice 
1. LF UK v Praze.

Zapsal doc. Kršek, kontrola  prof. Nevšímalová 


