
Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 
18.5.2012 při příležitosti Dnů dětské neurologie v Bratislavě

Přítomni: prof. Komárek, Dr. Peřina, prim. Šerclová a prof. Nevšímalová
Omluveni: doc. Ošlejšková, doc. Kršek, prim. Kunčíková, prim. Hadač, prim. Rokytová, Dr. 
Šmérek, Dr. Matek

1. Kontrola zápisu z minulé schůze: prim. Hadač dodal kontakty na webové stránky MZ 
ČR, kde jsou zveřejněny veškeré údaje ohledně vzdělávání a atestační zkoušky (viz 
www.detskaneurologie.cz). Prof. Komárek přislíbil zaurgovat doc. Krška o dodání 
úvodní informace o dětské neurologické společnosti, která bude zveřejněna na 
webových stránkách naší společnosti. Na dotaz prof. Nevšímalové o vyúčtování 
instalace a údržby webových stránek bylo sděleno, že výčet sponzorských firem a 
vyúčtování bude dodáno ihned, jakmile bude ČLS JEP a firmou Meditorial 
připraveno.

2. Projednán zápis z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami ze dne 22.3.2012. Prof. Nevšímalová zaslala předsedovi 
komise MUDr. P. Pokornému dopis, ve kterém za Českou společnost dětské 
neurologie zásadně nesouhlasí s krácením časů výkonů, které se týkají zejména 
neurofyziologických výkonů. Dopis byl podpořen stanoviskem doc. Kremláčkem, 
předsedou České společnosti klinické neurofyziologie.

3. Prof. Blahoš, předseda ČLS JEP, žádá všechny společnosti o vyjádření k přípravě 
legislativních změn ve věci „Plánované domácí porody“. Názory jednotlivých 
společností budou zaslány společně s vyjádřením předsednictva ČLS JEP na MZ ČR. 
Výbor jednoznačně souhlasí se stanoviskem anesteziologů při České gynekologicko-
porodnické společnosti, které se staví proti legislativním úpravám, které by domácí 
porody přímo podporovaly. Prof. Nevšímalová bude tento názor tlumočit 
předsednictvu ČLS JEP.

4. Výbor se zabýval nutností vypracovat Guidelines pro diagnostiku a léčbu ADHD, 
které by společně vypracovaly výbory dětské neurologické a dětské psychiatrické 
společnosti. Za výbor dětské neurologické společnosti byla navržena Dr. Příhodová, 
PhD., která přislíbila spolupracovat na tomto návrhu s doc. Pacltem. Společně 
vytvořený návrh bude připomínkován, oponován a odsouhlasen výbory obou 
společností. Termín vypracování návrhu byl stanoven do 15.6., aby v průběhu druhé 
poloviny měsíce června mohl být e-mailovou formou rozeslán výborům zmíněných 
společností k odsouhlasení.

5.  Prof. Nevšímalová referovala o aktivitách Evropské společnosti dětské neurologie 
(EPNS), ve dnech 25.-26.6. a 27.-28.6.2012, kdy jsou v Rumunsku pořádány 2 
tematické kurzy na téma (1) Ataxie a onemocnění mozečku a (2) Tuberózní skleróza. 
Informace o obou akcích jsou na internetové stránce naší společnosti.

6. Publikaci „Vliv farmaceutických společností a očkování“ si převzal k prostudování 
prof. Komárek, který bude o ní na příští schůzi výboru referovat a tématika očkování 
by měla být začleněna i do příštích Dnů dětské neurologie.

7. Prof. Komárek informoval o ICNA kongresu v Brisbane v Australii, kterého se 
zúčastní tento měsíc a společně s ředitelem firmy Guarant, Ivo Miksou, přednesou 
návrh na kandidaturu ICNA kongresu v Praze v r. 2016. Naše kandidatura je 
podpořena spřízněnými státy – Chorvatskem, Polskem, Slovenskem. Jako místo 
konání přicházejí v úvahu Palác kultury a hotely Histon a Clarion (dle počtu 
účastníků), od kterých závisí i očekávaný zisk (až 100.000.-EUR). Dalšími uchazeči o 
kongres v tomto roce jsou Maďarsko a Holandsko.



8. Příští Dny dětské neurologie bude pořádat doc. Ošlejšková na jižní Moravě v 
Mikulově (termín 16.-18.5.2013). Hlavní témata: epilepsie, autoimunitní onemocnění, 
nervosvalové poruchy, varia. Sjezd se bude ½ dne překrývat tématicky s kongresem 
epileptologickým, protože výbor Ligy proti epilepsii (jmenovitě prof. Brázdil) požádal 
doc. Ošlejškovou o tuto možnost.

9. Příští schůze výboru se uskuteční (nevyžádá-li si Guidelines ADHD dřívější termín) 
ve středu, 2.10.2012 ve 13.30 na Neurologické klinice 1. LF UK v Praze.

Zapsala prof. Nevšímalová 


