Zápis ze schůze České společnosti dětské neurologie ČLS JEP dne 4.4.2012
Přítomni: prof. Komárek, doc. Ošlejšková, prim. Kunčíková, prim. Hadač, Dr. Šerclová, Dr.
Rokytová, Dr. Peřina, Dr. Šmérek, Dr. Rokytová, Dr Matek, prof. Nevšímalová
Omluveni: doc. Kršek, A. Škrabánková
1. Kontrola zápisu z minulé schůze
2. Webové stránky instalovány firmou Meditorial, původní doména stránek z Ostravské
fakultní nemocnice převedena na ČLS JEP. Prof. Nevšímalová byla požádána výborem o
zajištění vyúčtování a o výčet sponsorských firem, které na tyto stránky přispívají. Prof.
Komárek přislíbil informaci o společnosti, která by měla být umístěna na úvodní stranu a
prim. Hadač přislíbil přeposlání údajů informací týkajících se atestace z oboru dětské
neurologie.
3. Prof. Nevšímalová odeslala dopis MUDr. Jindřichovi Kotrbovi, vedoucímu Sekce cenové a
úhradové regulace SÚKL a jeho zástupci Mgr. Kateřině Podrazilové, PhD. vyjadřující
nesouhlas s hodnotící zprávou SÚKL k preskripci methylfenidátu. Dopis zůstal zatím bez
odpovědi.
4. Dále prof. Nevšímalová informovala o finálním rozhodnutí SÚKL ze dne 27.2.2012, ve
kterém proskripce Strattery je omezena pouze na oblast dětské psychiatrie.
Společnost Eli Lilly (MUDr. Gregor) plánuje v horizontu několika měsíců podat novou žádost
o stanovení výše a podmínek úhrady i pro síly 80mg a 100mg a v rámci této žádosti bude
znovu požadována i možnost preskripce pro dětské neurology.
5. Do Subkomise pro kategorizaci zdravotních prostředků s cílem vytvořit nový systém jejich
úhrad a poskytování při MZ ČR jmenován prim. Hadač. Pro r. 2013 byl vysloven souhlas
s ponecháním kódů dětské neurologické odbornosti v dosavadním rozsahu.
6. Diskutována otázka kultivace EEG výkonů, která byla iniciována Asociací terénních
neurologů bez vědomí odborných společností dospělé či dětské neurologie. Výbor doporučuje
ponechání bodového ohodnocení v dosavadní výši.
7. Prof. Koutecký vyzval společnost k nominaci význačného člena společnosti do
připravovaného Alba reprezentantů veřejného života ČR za léta 1993-2013 – doporučeno
jmenování prim. Jiřího Dolanského, zakladatele dětské epileptologie.
8. Doc. Ošlejšková informovala o možnosti pořádání příštích Dnů dětské neurologie v Telči
(předběžný termín 2. polovina května 2013), na které by navazoval i sjezd epileptologický.
9. Prim. Kunčíková informovala o průběhu Beskydského pediatrického dne, kde se rozvinula
diskuze ohledně očkování. Členové výboru souhlasí s dosavadním relativně konzervativním
postupem u rizikových dětí, který zabraňuje zvýšení zdravotního ohrožení této populace.
10. Dr. Peřina referoval o proplacení poplatku 200.-EUR (za r. 2011 a 2012) požadovaného
CNA (Committee of National Advisers) v rámci Evropské společnosti dětské neurologie
(EPNS) a prof. Nevšímalová doplnila informaci, že příští EPNS Research Meeting 2012 bude

pořádán v Beuggen, Rheinfelden, Německo – ve dnech 14.-15.12.2012. Hlavními tématy je
epileptologie a autoimunitní onemocnění, bližší informace na webových stránkách EPNS.
11. Ze sekretariátu ČLS JEP (E. Ponocná) přeposlána informace, že počínaje 1.3.2012 je
nutné, aby všechny akce společnosti byly zasílány na ČLK prostřednictvím sekretariátu ČLS
JEP za poplatek 500.-Kč + 20% DPH. Pokud se akce koná s podporou jiného subjektu, pak by
tento subjekt neměl být uveden jako spolupořadatel. V opačném případě nelze tyto žádosti
zasílat prostřednictvím ČLS JEP, ale posílat ČLK přímo za poplatek vyšší.
12. Doc. Ošlejšková informovala o předběžné zprávě ukončení 1. fáze projektu „Pracoviště
komplexní péče o děti s DMO a dalšími hybnými poruchami v ČR“ (prosinec 2010-leden
2012), v přípravě je 2. fáze tohoto projektu.
13. Prof. Komárek informoval o žádosti našeho výboru kandidovat o možnost pořádání
kongresu ICNA v r. 2016 v Praze, firma Guarant připravuje prezentaci na květnový kongres
ICNA pořádaný v Brisbane (Austrálie). Předpokládaný počet účastníků v Praze 1200-1500,
předpokládané místo konání – Kongresové centrum.
14. Prof. Nevšímalová požádána o zajištění místnosti na schůzi výboru v průběhu
Bratislavských dnů dětské neurologie na 17.5. v pozdně odpoledních hodinách.
15. Pro podzimní měsíce plánované akce:
Krumlov, 16.11. (organizuje Dr. Peřina) – hlavní témata Spánek a Infekce
Brno 9.11. (organizuje doc. Ošlejšková) – program bude vyvěšen na webových stránkách
společnosti: www.detskaneurologie.cz
Zapsala prof. Nevšímalová

