
Zápis ze setkání výboru a revizní komise Společnosti dětské 

neurologie dne 28.02.2022 

 

 

Přítomni:  

Výbor: prim. Brožová, doc. Haberlová, dr. Hadač, prim. Horák, prof. Komárek, prof. Kršek, 

dr. Novák, doc. Ošlejšková 

Revizní komise: doc. Brichtová, dr. Matek 

Omluveni: prim. Medřická, dr. Munzar 

 

1) 55. Česko-slovenské dny dětské neurologie (dr. Matek). Budou se konat 25-

27.5.2022 v Clarion Grandhotel Zlatý Lev v Liberci. Kongresu se zúčastní jako zvaný 

řečník profesor Kevin Rostásy z Datteln University, Německo, současný prezident 

EPNS a světově uznávaný expert v oblasti neuroimunologie. Hlavní témata 

kongresu jsou epileptologie, nervosvalová onemocnění  a  genová terapie v dětské 

neurologii, neuroimunologie, neurointenzivní péče, paliativní péče, varia. Deadline 

pro zaslání abstrakt je 22.3.2022. Dle počtu zaslaných abstrakt rozhodne výbor o 

event. pořádání posterové sekce a její formě (preferujeme elektronické postery). 

Výbor SDN schválil možnost finanční podpory z prostředků Společnost dětské 

neurologie, z.s. Konkrétně nabízíme úhradu sjezdového poplatku dětským 

neurologům do 38 let věku, kteří jsou členy Společnosti dětské neurologie ČLS JEP, 

zašlou abstrakt sdělení, u kterého budou prezentujícími autory a zaregistrují se do 

31.3.2022. Žádost o finanční podporu bude součástí registračního formuláře na webu 

MH Consulting. Registrační poplatek bude ve výši  2900,- Kč do 31.3.2022, 3300,- 

Kč do 30.4.2022 a 3600,- Kč v květnu 2022. Součástí kongresu budou workshopy 

(Sonografický obraz VVV mozku - dr. Hadač, Vývojová neurologie - dr. Součková, 

MR zobrazovací metody v dětské neurologii - dr. Kynčl, Neurostimulace v 

epileptologii - prim. Horák a Basic principles of paediatric neuroimmunology - prof. 

Rostásy). Poplatek za jeden workshop bude 500,- Kč. Pro prezentace prof. Rostásyho 

je zajištěn simultánní překlad. Společenský program: ve středu od 13 hod. 

moderovaná návštěva nejstarší botanické zahrady v ČR v Liberci, dále společenský 

večer s koncertem komorní hudby v Městských lázních v Liberci (poplatek 150,- Kč), 

ve čtvrtek večeře a společenský večer v hotelu Clarion (bez poplatku). Všechny 

podrobnosti jsou na webu MH Consulting. 

 

2) Informace ze SOR (doc. Ošlejšková): atestační zkoušky z dětské neurologie 

proběhnou v termínech: 16.5.2022 (MU, doc. Ošlejšková), 14.11.2022 (2. LF UK, 

prof. Kršek), dále na jaře 2023 v Plzni (prim. Rokytová) a na podzim 2023 v Ostravě 

(prim. Medřická). 

 

3) Rekapitulace Projektu podpory vzdělávání v dětské neurologii (prof. Kršek): 

celkově bylo z prostředků Projektu (tj. Evropských strukturálních fondů) financováno 

předatestační vzdělávání 33 lékařů. Projekt bude ukončen k 31.8.2022.                      

V roce 2022 proběhnou v rámci Projektu vzdělávací kurzy: Kurz kojenecké a 

vývojové neurologie, FN Ostrava, 7-11.3.2022; Kurz neuromuskulárních a 



neurometabolických onemocnění pro pediatry a dětské neurology, FN Motol (místo 

konání Hotel Ibis, přihlašování cestou webu MH Consulting), 25-29.4.2022; Kurz 

kojenecké a vývojové neurologie, FTN Krč, 6-10.6.2022; Kurz epileptologie,  

spánkové medicíny a zobrazovacích metod v neurologii, FN Brno, 2-6.5.2022. 

 

4) Možnosti finanční podpory vzdělávání v dětské neurologii po ukončení Projektu 

(prof. Kršek, prim. Brožová): výbor SDN jako další krok k podpoře vzdělávání 

mladých dětských neurologů navrhuje iniciovat schůzku na MZČR, na které budou 

SDN zastupovat prof. Kršek a prim. Brožová. Z možných cest financování 

předatestačního vzdělávání se nabízí zařazení dětské neurologie do oborů s 

rezidenčními místy, event. dotační program Evropské unie EU4Health.  

 

5) Neuromuskulární problematika (doc. Haberlová):  

o Pilotní projekt novorozeneckého screeningu na spinální svalovou atrofii (SMA) 

probíhá současně se screeningem na těžkou kombinovanou imunodeficienci 

(SCID) celoplošně v celé ČR na dobrovolné bázi, rodiče podepisují 

informovaný souhlas. Vzhledem k doposud krátkému trvání projektu zatím 

nebyl pozitivní záchyt případu SMA ve screeningu.  

o Doporučený postup detekce hyperCKémie: výbor SDN doporučuje zařadit 

vyšetření kreatinkinázy (CK) do rutinního screeningového biochemického 

vyšetření u dětí vyšetřovaných na pediatrických pracovištích. Z tohoto důvodu 

probíhá jednání se Sdružením praktických dětských lékařů. Pracovní skupina 

složená ze zástupců neuromuskulárních center připravuje informační brožuru 

pro lékaře na téma hyperCKémie. 

 

6) Vztahy s European Paediatric Neurology Society (prof. Kršek): prof. Kršek byl 

současným prezidentem EPNS prof. Rostásym jmenován členem EPNS Board na 

období  2022-2026. Aktuální počet členů EPNS z ČR je 23. Výbor znovu vyzývá 

zejména mladé lékaře v předatestační přípravě ke zvážení členství v EPNS – pro 

lékaře před atestací stále platí až neuvěřitelně výhodné podmínky členství: roční 

poplatek 20,- Eur zajišťuje plný přístup ke všem výhodám členství v této evropské 

odborné organizaci. Podrobnější informace na https://www.epns.info.  

 

7) Příprava EPNS Congress 20-24.6.2023 v Praze (prof. Kršek): s potěšením 

konstatujeme, že EPNS Board schválil velkou většinu návrhů našeho programového 

výboru, včetně témat jednotlivých sekcí a jmen zvaných řečníků. Aktuálně již existuje 

program Platform Sessions, Plenary Sessions, Debates a Early Morning Teaching 

Courses. Oficiální pozvání jednotlivých řečníků zajistí Intercongress do léta 2022. 

Uvažujeme o pořádání Pre-congress Meeting těsně před začátkem vlastního kongresu; 

na tuto akci bude potřeba samostatná registrace (předběžně je pro Pre-Congress 

Meeting navrženo epileptologické téma, vše ještě upřesníme). EPNS Congress se 

uskuteční v Kongresovém centru Praha. V květnu 2022 proběhne návštěva zástupců 

PCO (Intercongress) v Praze, během které budou upřesněny organizační detaily vč. 

míst konání společenských akcí (při jejich zajištění spolupracujeme s Guarant 

International). 



 

8) Vybrané mezinárodní akce (prof. Kršek): 

o EPNS Training Courses s tématy Immune Mediated Diseases and Infections a 

Acute Paediatric Neurological Diseases se uskuteční ve virtuální formě 28-

29.3.2022 a 30-31.3.2022 

o 14th EPNS Congress v Glasgow se hybridní“ formou (možnost osobní i 

virtuální účasti) uskuteční 28.4.-2.5.2022 

o 4th EPNS Masterclass v Corpus Christi College Cambridge, UK se 

uskuteční 15-17.9.2022 (téma: „Inflamed minds, inflamed people“) 

o 17th International Child Neurology Congress v Antalya, Turecko se 

uskuteční 3-7.10.2022 

o 15th EPNS Congress v Praze se uskuteční 20-24.6.2023 

o 29th WMS Congress v Praze se uskuteční 8-12.10.2024 

o EPNS FREE Educational Monthly Webinars: viz odkaz 

https://www.epns.info/epns-free-monthly-webinars/ 

 

9) Soutěž ČLS JEP o Ceny předsednictva za nejlepší odborné publikace vydané 

v roce 2021 (doc. Ošlejšková, prof. Kršek): výbor SDN rozhodl přihlásit do soutěže 

monografii Soňa Nevšímalová, Vladimír Komárek, Jan Hadač, Pavel Kršek, et al. 

Dětská neurologie, 444 stran, Galén, EAN 9788074925573. 

 

10) Zvýšení členských poplatků (prof. Kršek, doc. Haberlová, dr. Novák): výbor SDN 

schválil zvýšení ročního členského poplatku ve Společnosti dětské neurologie ze 

stávajících 100,- Kč na 300,- Kč od roku 2023. Výše poplatku byla neměnná řadu let, 

je nezbytné přihlédnout k více faktorům vč. inflace, předpokládaným výdajům SDN 

v následujících letech i proporci k výši členských poplatků v dalších odborných 

společnostech ČLS JEP. 

 

11) Členství ve společnosti (prof. Kršek): aktuální počet členů Společnosti dětské 

neurologie je 175 – s potěšením konstatujeme nárůst členské základny v posledních 

letech; současně jsme si vědomi, že v řadě regionů povážlivě ubývá terénních 

dětských neurologů. Novými členy SDN byli schváleni: MUDr. Sabina Klepišová 

(Most) a MUDr. Cyril Matějka (Jablonec n. Nisou). 

 

12) Příští setkání výboru a revizní komise SDN se uskuteční ve čtvrtek 26.5.2022 

v průběhu 55. Česko-slovenských dnů dětské neurologie v Liberci formou společného 

oběda s kolegy ze Slovenska. 

 

Zapsali: dr. Novák, dr. Haberlová, prof. Kršek 

https://www.epns.info/epns-free-monthly-webinars/
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page%5Bbackbook%5D=5990&page%5Bsearch%5D%5B2%5D=%23So%F2a+Nev%9A%EDmalov%E1
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page%5Bbackbook%5D=5990&page%5Bsearch%5D%5B2%5D=%23Vladim%EDr+Kom%E1rek
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page%5Bbackbook%5D=5990&page%5Bsearch%5D%5B2%5D=%23Jan+Hada%E8
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page%5Bbackbook%5D=5990&page%5Bsearch%5D%5B2%5D=%23Pavel+Kr%9Aek
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page%5Bbackbook%5D=5990&page%5Bsearch%5D%5B2%5D=%23et+al.

