
Zápis z     výboru Společnosti dětské neurologie dne 5.10.2011  

Přítomni: prof. Nevšímalová, prof. Komárek, doc. Ošlejšková, doc. Kršek, prim. Kunčíková, 
prim. Hadač, dr. Šerclová, dr. Matek, dr. Peřina, dr. Šmérek

Omluveni: dr. Medřická, dr. Rokytová

1. WWW stránky Společnosti dětské neurologie – budou zřízeny pod ČLS JEP, zajistí 
MUDr. Šebek, kontaktní osobou bude doc. Kršek. Dodáme kontakty na firmy, které 
budou projekt sponzorovat a to včetně provozních nákladů. Byla diskutována jejich 
výše, kterou však zřejmě nejsme schopni ovlivnit. Podstatné je, že ČLS JEP povede 
jednání s firmami sama.

2. Prof. Nevšímalová se zúčastní sjezdu ČLS JEP, datum je stanoveno na 7.12.2011.

3. Na žádost ČLS JEP prof. Nevšímalová napsala stručnou zprávu do Časopisu lékařů 
českých o 45. česko-slovenských dnech dětské neurologie pořádaných v Plzni ve 
dnech 26.-28.5. 2011.

4. Prof. Nevšímalová bude national advisor EPNS.

5. Prim. Hadač – informace o průběhu jednání akreditační komise dětské neurologie na 
MZ ČR, které se konalo 5.9.2011.

6. Jednání s Neurologickou společností ohledně možnosti uznat 1 rok práce na dětské 
neurologii do předatestační přípravy před atestací z neurologie: prof. Nevšímalová 
s prim. Hadačem požádali v červnu dopisem doc. Kellera (předsedu České 
neurologické společnosti ČLS JEP a předsedu akreditační komise neurologie) o 
projednání a schválení požadavku. Výbor společnosti dětské neurologie dosud 
neobdržel žádnou odpověď a proto prof. Nevšímalová, prof. Komárek, doc. 
Ošlejšková se zúčastní zasedání výboru Neurologické společnosti během sjezdu 
v Brně, kde přednesou náš požadavek. Doporučení výboru může být doporučením pro 
akreditační komise neurologické společnosti, která může změnu přijmout. Bude 
vhodné obeslat členy výboru informací dopředu – zajistí prof. Nevšímalová 
prostřednictvím doc. Kellera.

7. Problematika preskripce stimulancií u ADHD syndromu. Jde o velmi komplikovanou 
situaci, SUKL nezohlednil naše připomínky a aktuálně neumožňuje preskripci těchto 
léků dětským neurologům. Prof. Komárek s doc. Krškem se odvolali za výbor dětské 
neurologie proti „Hodnotící zprávě SÚKL k methylfenidátu“, odezva zatím není 
známa. MZ ČR vydalo rozhodnutí, kterým zamítá žádost na rozšíření proskripčního 
omezení amoxetinu i na dětské neurology. Situace je vážná zejména na Klinice dětské 
neurologie v Brně, kde je 40 dětí závislých na preskripci amoxetinu a neexistuje 
možnost zajistit v časově přijatelné době tuto preskripci od ambulantních psychiatrů. 
Obáváme se zhoršení péče o děti s tímto onemocněním. Aktuálně je na MZ ČR 
vypracováván metodický pokyn pro diagnostiku a léčbu ADHD. Stávající návrh je 
opět velmi nevyhovující, jednostranně zohledňující názory Asociace dětských a 
dorostových psychiatrů. Tuto podobu metodického pokynu se proto budeme 
maximálně snažit blokovat. Padl návrh na vypracování vlastního metodického pokynu 
o této problematice. Prim. Hadač zašle návrh dopisu, který prof. Nevšímalová rozešle 



výboru sekce Dětské a dorostové psychiatrie při České psychiatrické společnosti a 
výboru Asociace dětské a dorostové psychiatrie. Doc. Kršek se dotáže na stav našeho 
odvolání u SUKL doc. Škody. Další jednání o tomto problému budou pokračovat.

8. Plánované akce:
a. Prague symposium of Pediatric Neurology (ke 40. výročí založení Kliniky dět. 

neurologie v Motole), 4-5.11.2011
b. 13. Brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů 11.11.2011
c. XI. Českokrumlovský Seminář Dětské Neurologie 11-12.11.2011
d. Moravskoslezský seminář dětské neurologie Ostrava 1.12.2011

9. Noví členové Společnosti dětské neurologie – dr. Brázdilová, dr. Kudr, dr. Peřinová, 
dr. Tesfayeová, dr. Vrabelová (všichni Klinika dětské neurologie v Motole, přijati).

Zapsal: doc. Kršek, schválila prof. Nevšímalová


