Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne
9.1.2013
Přítomni: prof. Nevšímalová, prof. Komárek, doc. Ošlejšková, doc. Kršek, prim. Hadač, prim.
Šerclová, prim. Rokytová, dr. Peřina, dr. Matek, Dr. Smérek
Omluveni: prim. Kunčíková, dr. Medřická
1. Doc. Ošlejšková podala informace o Dnech dětské neurologie, které se současně
s navazujícím Epileptologickým kongresem konají v Mikulově 16-18.5.2013, v hotelu
Galant. Dny dětské neurologie budou ve čtvrtek a v pátek dopoledne, hlavní témata
jsou „Autoimunní onemocnění“ „Nervosvalová onemocnění“ „Epilepsie“ a „Varia“.
Termín pro odevzdání abstrakt je do konce února 2013. Budou možné i postery. Počet
abstrakt rozhodne, zda budou i paralelní sekce (nepreferujeme).
2. Doc. Kršek informoval o změnách webových stránek www.detskaneurologie.cz.
Firma Meditorial dostala text „O společnosti“, umístí zde kontakty na lůžková
pracoviště dětské neurologie a zpracuje i kontakty na regionální dětské neurology. Ti
budou o záměru umístit zde jejich kontaktní údaje nejprve informováni a budou mít
možnost tyto údaje korigovat. Klinika dětské neurologie UK 2. LF aktuálně reviduje
interní diagnostické a léčebné standardy některých akutních stavů v dětské neurologii
a po této revizi je zde umístí. Firma Meditorial slíbila zajistit publicitu našich www
v odborných periodicích a propojit naše www s dalšími weby lékařských společností
(včetně odkazu na www.dmo.cz).
3. Prim.Hadač informoval o jednání s MUDr. P. Pokorným stran Seznamu zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami. V příštích 6 letech by nemělo docházet k poklesu
bodových hodnot námi užívaných výkonů. Indexace dětských oborů bude obecně
vyšší než u dospělých oborů.
4. Problematika diagnostiky a léčby ADHD. Shodli jsme se, že na našich www bude
umístěno naše stanovisko k problematice: „Pokyny dětské neurologické společnosti
pro diagnostiku a léčbu dětí a dospívajících s poruchou pozornosti a
hyperaktivitou (ADHD)“. Dokument vypracovala MUDr. Iva Příhodová, bude
umístěn s datem konečného schválení, tj. 9.1.2013. Stanovisko obsahuje formulaci:
„Dětský neurolog je oprávněn k preskripci atomoxetinu, který byl indikován
dětským psychiatrem („represkripce“)“.
5. Prof. Nevšímalová informovala o procesu směřujícímu ke vzniku Expertních center a
Evropské referenční sítě pro diagnostiku a léčbu vzácných onemocnění. Návrh jejich
zřízení byl odeslán ministrovi zdravotnictví. V případě zřízení budou vypsána
výběrová řízení na jednotlivá centra.
6. Prof. Nevšímalová se zúčastnila EPNS Research Meeting 2012 v Beuggenu,
informovala o aktuálních mezinárodních projektech, zájemcům rozeslala mailem
naskenovaná témata seminářů.
7. Mezinárodní kongresy s tematikou dětské neurologie:
a. EPNS kongres 2013: Brusel, Belgie, 25-28.9.2013
b. Následující EPNS kongres bude v r. 2015 ve Vídni
8. EPNS vybízí ke členství v této organizaci, poskytne slevu na poplatcích při zapsání
více nežli 30 nových členů, rovněž byl snížen poplatek za individuelní členství při
zasílání časopisu European Journal of Paediatric Neurology pouze elektronickou
formou (dle způsobu platby na 108-120 EUR, pro školící se dětské neurology na 45
EUR).
9. Diskutována byla organizace Dnů dětské neurologie v r. 2014 – prof. Nevšímalová
byla pověřena, aby se dotázala MUDr. Martina Kuchaře o možnosti pořádání kongresu

v severních Čechách. Při záporném stanovisku budou Dny dětské neurologie
organizovány Klinikou dětské neurologie v Praze-Motole (prof. Komárek)
10. Příští schůze výboru se uskuteční ve středu 3.4.2013 ve 13.00 na Neurologické klinice
1. LF UK v Praze.
Zapsal doc. Kršek, kontrola prof. Nevšímalová

