
Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 
16.5.2013 (Mikulov)

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

1. Prim. Hadač informoval o dalším průběhu jednání týkajícím se Seznamu zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami. Kódy EEG do 6 let viz minulý zápis (schváleny 
s minimálním poklesem bodového ohodnocení), totéž platí pro EEG nad 6 let věku. 
Významně bylo ale sníženo bodové ohodnocení EEG monitoringu (ze 3297 bodů na 
2791) a invazivního EEG (ze 2288 bodů na 1808) a to bez konzultace s odbornou 
společností. Situace byla paralelně diskutována i na výboru Ligy proti epilepsii se 
závěrem protestovat proti tomuto postupu a pokusit se vrátit původní stav. V případě 
neúspěchu bude možné další připomínkování až za 6 měsíců.

2. Dr. Rokytová informovala o záměru FN Plzeň sloučit dětské a dospělé oddělení 
v rámci Neurologické kliniky LF a FN Plzeň. Výbor Společnosti dětské neurologie 
vyjadřuje nesouhlas s tímto postupem a jednoznačně podporuje existenci 
samostatného dětsko-neurologického oddělení, v souladu s platnými doporučeními 
European Paediatric Neurology Society (EPNS). Další jednání se zástupci 
Neurologické kliniky a FN Plzeň povede dr. Rokytová. V případě potřeby Společnost 
dětské neurologie poskytne na podporu zachování oddělených lůžek pro dětské 
pacienty s neurologickými obtížemi kvalifikované písemné stanovisko.

3. Prof. Komárek a doc. Kršek informovali o přípravě Dnů dětské neurologie v roce 2014 
(pořádá Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol) ve dnech 15-17.5.2014. 
Přesná lokalizace a detaily pořádání kongresu dosud nebyly upřesněny, jednou 
z možností je Hotel Aquapalace, Čestlice. Prosíme zasílat návrhy na tematické okruhy 
přednášek a sympozií na adresy prof. Komárka a doc. Krška do konce června 2013.

4. K jednání výborové schůze byli přizváni i členové slovenského výboru dětské 
neurologie, kteří byli seznámeni s plánovaným datem i možnostmi lokalit příštího 
kongresu.   

5. Prof. Nevšímalová informovala o podpisu sponzorské smlouvy mezi Českou 
lékařskou společností JEP, zastoupenou ředitelkou sekretariátu Evou Ponocnou a 
sponzorem Biogen Idec, s.r.o., zastoupenou RNDr. Michaelou Hrdličkovou na údržbu 
www stránek naší společnosti ve výši 10.000.-Kč.

6. Termín příští schůze výboru bude dodatečně oznámen. 

Zapsal doc. Kršek, kontrola  prof. Nevšímalová 


