
Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 
5.3.2014

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

1. Dětská neurologie byla Ministerstvem zdravotnictví znovu uznána základním 
atestačním oborem. Hlavní zásluhu na této změně má prof. Komárek, který návrh 
změny specializačního vzdělávání lékařů v souladu se stanoviskem výboru naší 
společnosti. Náplň oboru doložil prim. Hadač. Zkoušení atestací tak přechází pod 
lékařské fakulty; detaily této praxe budou upřesněny. Výbor České společnosti dětské 
neurologie navrhuje jako zkoušející u atestací prof. Nevšímalovou, prim. Hadače, 
prof. Komárka, doc. Ošlejškovou, doc. Krška, doc. P5íhodovou, prim. Kunčíkovou, 
dr. Šerclovou a dr. Matka (který bude zastupovat Lékařskou komoru).

2. Prof. Komárek a doc. Kršek informovali o detailech přípravy Dnů dětské neurologie, 
které se budou konat společně s Epileptologickým sjezdem ve dnech 15-17.5.2014 v 
Hotelu Aquapalace, Čestlice (Praha-východ). Hlavní sekce Dnů dětské neurologie 
budou: Akutní stavy v dětské neurologii, Záněty a autoimunní onemocnění, 
Demyelinizace v dětství a adolescenci, Neuropsychiatrie, Nervosvalová onemocnění a 
Varia. Společnými tématy Dnů dětské neurologie a Epileptologického sjezdu budou 
Epileptické encefalopatie a Epilepsie v adolescenci. Témata Epileptologického sjezdu 
budou upřesněna (součástí bude i blok videokazuistik dětských i dospělých pacientů). 
Deadline pro zasílání abstrakt odborných sdělení je 8.4.2014. Blíže na 
www.detskaneurologie.cz a www.mhconsulting.cz.

3. Výbor podpořil návrh doc. Ošlejškové vytvořit centra pro léčbu DMO a dalších 
hybných poruch u dětí. Doc. Ošlejšková bude postup konzultovat s kolegy 
předkládajícími návrh na ustanovení center spasticity tak, aby nedocházelo 
k významnému překryvu aktivit těchto center. Modifikovaný návrh Věstníku 
Ministerstva zdravotnictví (kterým mohou být centra pro léčbu DMO a dalších 
hybných poruch u dětí ustanovena) předloží doc. Ošlejšková členům výboru 
k připomínkování.

4. Výbor souhlasí s návrhem České ligy proti epilepsii na ustanovení center vysoce 
specializované epileptologické péče (Komplexních center pro epilepsie). Návrh 
Věstníku Epileptologické péče v ČR byl rozeslán členům výboru, kteří ho mohli 
připomínkovat.

5. Zdravotní pojišťovny začaly po jednotlivých lékařích a pracovištích vyžadovat 
předložení Funkčních odborností z EEG, EMG a evokovaných potenciálů. Výbory 
České neurologické společnosti a České společnosti pro klinickou neurofyziologii 
ČLS JEP v této souvislosti rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe 
v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího 
do konce roku 2015 s tím, že podmínky získání funkčních odborností budou 
upřesněny. Jelikož se situace bezprostředně dotýká i dětských neurologů, navrhl výbor 
požádat Českou společnost pro klinickou neurofyziologii, aby Česká společnost dětské 
neurologie měla zastoupení v jednotlivých odborných komisích (tj. pro EEG, EMG, 
evokované potenciály), které byly dosud jmenované výbory Společností klinické 
neurofyziologie a neurologie. Jednáním s doc. Kremláčkem, současným předsedou 
České společnosti pro klinickou neurofyziologii byl pověřen doc. Kršek. Navrhujeme 
následující zastoupení naší společnosti: EEG – MUDr. Klára Brožová, doc. Kršek; 
EMG – MUDr. Josef Kraus; evokované potenciály – MUDr. Jan Staněk.

http://www.mhconsulting.cz/
http://www.detskaneurologie.cz/


6. Doc. Marusič požádal výbor České společnosti dětské neurologie o jmenování 
zástupců do pracovní skupiny, která se bude zabývat revizí kódů (zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami) některých elektrofyziologických výkonů (zejména EEG, 
video/EEG, intraoperační neurofyziologie). Výbor tímto jednáním pověřil prim. 
Hadače a doc. Krška.

7. EU Brain Council vyhlásil rok 2014 „Evropským rokem mozku“. Představitelem 
této aktivity v ČR je prof. Cyril Höschl. Prof. Nevšímalová byla pověřena kontaktovat 
prof. Höschla a požádat ho o začlenění oboru dětské neurologie do plánovaných 
aktivit. 

8. Organizátor Neurologického sjezdu (bude se konat 19-22.11.2014 v Ostravě) prim. 
Michal Bar nabídl naší společnosti organizaci sympozia dětské neurologie v rámci 
tohoto kongresu. Nabídku jsme akceptovali, jako téma jsme navrhli „Závažná vzácná 
onemocnění v dětství“, detaily budou upřesněny.

9. 16. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů se bude konat 7.11.2014. Program 
bude rozeslán v 9/2014. Místo konání Brno, hotel Myslivna, detaily na 
www.detskaneurologie.cz a www.mhconsulting.cz.

10. 14. českokrumlovský seminář dětské neurologie se bude konat také 7.11.2014. Jako 
témata jsme zvolili pomezí dětské neurologie s (1) foniatrií-logopedií a (2) kardiologií 
(srdeční arytmie). Detaily na www.detskaneurologie.cz a www.mhconsulting.cz.

11. Jako čestní členové České společnosti dětské neurologie byli schváleni doc. Miluše 
Havlová, MUDr. Miroslav Bejšovec, MUDr. Josef Lichý a MUDr. Michal Šíp. 
Domluvili jsme, že prof. Nevšímalová, prof. Komárek, dr. Šerclová a dr. Matek 
vytvoří jejich krátké medailonky (představení), která bude umístěno na 
www.detskaneurologie.cz.

12. Příští schůze výboru se uskuteční ve čtvrtek 15.5.2014 formou pracovního oběda 
během Dnů dětské neurologie v Hotelu Aquapalace, Čestlice.

Zapsal doc. Kršek, kontrola prof. Nevšímalová
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