
Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 
3.4.2013

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

1. Doc. Ošlejšková informovala o přípravě Dnů dětské neurologie a Epileptologického 
sjezdu (Mikulov, 16-18.5.2013). Aktuálně je registrováno 227 účastníků a 50 zástupců 
firem. Byly diskutovány detaily odborného programu, vše je v režii doc. Ošlejškové. 
Paralelní sekce s Epileptologickým sjezdem budou pouze část dne v pátek.

2. Prof. Nevšímalová informovala o změnách týkajících se vzniku Expertních center a 
Evropské referenční sítě pro diagnostiku a léčbu vzácných onemocnění. Návrh jejich 
zřízení je potřeba projednat s prof. Šonkou a dalšími zástupci Neurologické 
společnosti. Jednáním byli pověřeni prof. Nevšímalová, prof. Komárek, doc. 
Ošlejšková a prim. Hadač.

3. Prim. Hadač informoval o závěrech jednání týkajících se Seznamu zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami. Finálně došlo k menším změnám bodových hodnot 
některých elektrofyziologických výkonů (např. EEG do 6 let věku, EP a polygrafie do 
roku věku). Detailní seznam výkonů a jejich bodových hodnot není ještě t.č. 
k dispozici; po jeho obdržení ho zašle prim. Hadač. 

4. Výbor Společnosti dětské neurologie se shodl na následujícím prohlášení vztahujícím 
se k fungování perinatologických center: Nedílnou součástí týmu perinatologického 
centra je dětský neurolog; není přitom nutné, aby neurologické vyšetření probíhalo na 
jednom místě a ve stejném čase jako další vyšetření téhož pacienta v rámci centra.

5. Kromě předchozí e-mailové formy výbor znovu projednal Podklady pro Věstník MZd, 
který připravila Česká liga proti epilepsii a plně souhlasí se 4-stupňovou péčí o 
pacienty s epilepsií v ČR.

6. Prof. Nevšímalová tlumočila návrh EPNS o možnosti kandidatury naší společnosti na 
organizaci Evropského kongresu dětské neurologie na r. 2017. Vzhledem ke konání 
tohoto kongresu v r.2013 v Bruselu a 2015 ve Vídni, není kandidatura Prahy příliš 
perspektivní. EPNS rovněž nabízí kandidaturu evropských států na organizaci kurzů 
dětské neurologie  v letech 2015-2017. Rovněž k této kandidatuře výbor nevyjádřil 
svůj souhlas.

7. Nejbližší mezinárodní kongresy či kurzy s tematikou dětské neurologie jsou uvedeny 
na webových stránkách EPNS: http://www.epns.info/:
4th International Conference on Clinical Neonatology (Turin, 13.-15.6.2013)
XI World Congress of Perinatal Medicíne (Moscow, 19-22.6.2013) 
Paediatric Epilepsy Training (PET 1 and 2 courses) – Cambridge, GB, 9.-13.9.2013 – 
kontakt pro zájemce: Sara@bpna.org.uk 
10th EPNS Congress (Brusel 23.-26.9.2013)
Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research (Porto, 11.-
14.10.2013).

8. Dny dětské neurologie v roce 2014 bude pořádat Klinika dětské neurologie UK 2. LF 
a FN Motol. Předběžný termín konání je 15-17.5.2014, místo a detaily pořádání 
kongresu budou upřesněny. Prosíme zasílat návrhy na tematické okruhy přednášek a 
sympozií na adresy prof. Komárka a doc. Krška do konce června 2013.

9. Dne 15.11.2013 se uskuteční 13. Seminář dětské neurologie (pořádá dr. Peřina), 
témata budou problematika očkování u dětí a neurozobrazovací metody.



10. Za novou členku Společnosti dětské neurologie byla přijata MUDr. Zdeňka 
Koudelová.

11. Příští schůze výboru se uskuteční během konání Dnů dětské neurologie v Mikulově (v 
pátek 17.5.2013, čas bude upřesněn).

Zapsal doc. Kršek, kontrola  prof. Nevšímalová 


