Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne
6.11.2013
Přítomni: prof. Nevšímalová, prof. Komárek, doc. Ošlejšková, doc. Kršek, prim. Hadač, dr.
Šerclová, dr. Rokytová, dr. Medřická, dr. Peřina, dr. Matek, dr. Smérek
Omluveni: prim. Kunčíková
1. Prof. Komárek a doc. Kršek informovali o přípravě Dnů dětské neurologie, které se
budou konat společně s Epileptologickým sjezdem ve dnech 15-17.5.2014 v Hotelu
Aquapalace, Čestlice (Praha-východ). Hlavním organizátorem Dnů dětské neurologie
bude prof. Komárek a Epileptologického sjezdu doc. Marusič. Dny dětské neurologie
budou probíhat ve čtvrtek 15.5. a pátek 16.5., kdy odpoledne předpokládáme paralelní
sekce s Epileptologickým sjezdem. Navrhovaná hlavní témata sjezdu budeme ještě
diskutovat s kolegy ze Slovenska. Deadline pro zasílání abstrakt odborných sdělení
bude do konce března 2014.
2. Doc. Ošlejšková předložila výboru České společnosti dětské neurologie návrh vedoucí
k vytvoření komplexních a regionálních center pro léčbu DMO a dalších hybných
poruch. Cílem je zlepšit celkovou péči o pacienty trpícími DMO a dalšími hybnými
poruchami v dětském věku. Návrh bude připomínkovaný členy výboru do konce
listopadu 2013 (připomínky posílat na mail doc. Ošlejškové: hoslej@fnbrno.cz).
Upravenou verzi zašle doc. Ošlejšková do konce ledna 2014 a následně o ní budeme
hlasovat elektronicky (per rollam).
3. Prof. Nevšímalová upozornila na stárnoucí členskou základnu naší společnosti. Tato
situace se zhoršila po roce 2008 v důsledku zrušení dětské neurologie jako základního
oboru a jeho přesunutí mezi certifikační kursy. Rozhodli jsme se proto MZ ČR
naléhavě požádat o přeřazení našeho oboru z certifikovaného kursu zpět mezi základní
obory specializačního vzdělávání lékařů. Jednáním s MZ ČR byl pověřený prof.
Komárek, který bude o jeho výsledcích informovat a žádat o součinnost další členy
výboru.
4. Jednání s Neurologickou společností o předatestační přípravě v oboru neurologie.
Výbor Neurologické společností oficiálně souhlasil, že po absolvování základního
kmene a multiple-choice testu bude možné uskutečnit další vzdělávání i na lůžkovém
oddělení klinik dětské neurologie s dodatkem, že povinnost 6-měsíční stáže na
akreditovaném pracovišti dospělé neurologie zůstává. Kliniky dětské neurologie musí
MZ ČR požádat o základní akreditaci v dospělé neurologii. Předseda Neurologické
společnosti prof. Šonka přislíbil podporu tomuto procesu na Akreditační komisi MZ
ČR.
5. Prof. Nevšímalová upozornila na narůstající počet členů společnosti, kteří opakovaně
neuhradili členské příspěvky. Na situaci upozorníme během Dnů dětské neurologie
v květnu 2014 a vyzveme k nápravě. Neplatiči budou varováni po 2 letech nehrazení
členských příspěvků a po 3 letech mohou být ze společnosti vyloučeni. Seznam
neplatičů bude po předchozím varování na Dnech dětské neurologie umístěn na
www.detskaneurologie.cz.
6. Diskutovali jsme problémy spojené s momentální nedostupností preparátu Synacten
(ACTH). Podle současných informací bude tento preparát nedostupný delší dobu,
možná i trvale. Existuje možnost požádat o mimořádný dovoz ACTH pro konkrétní
pacienty z Kanady, problémem je ovšem výrazně vyšší cena tohoto preparátu (běžná
kůra ACTH u Westova syndromu tak může vyjít na cca 10.000,- Kč). Některá
pracoviště proto již začala svým pacientům podávat místo ACTH methylprednisolon,

aktuálně jsme se však neshodli na společném alternativním léčebném schématu. O
dalším vývoji situace na jednotlivých pracovištích se budeme informovat.
7. EPNS vybízí ke členství v této organizaci. Roční příspěvek člena je 120,- Euro včetně
elektronické verze European Journal of Paediatric Neurology a 150,- Euro včetně
tištěné verze tohoto časopisu (více na http://www.epns.info/).
8. Prof. Nevšímalová referovala o schůzi národních delegátů (CNA) na EPNS kongresu
v Bruselu (24.9.2013), kde byla požádána o přednášku „Historii dětské neurologie
v naší republice“. Příští schůze CNA bude pořádána společně s vědeckou konferencí
ve dnech 12.-13.9.2014 v Bukurešti.
9. Na pozvání k organizaci ICNC 2018 nebude výbor reagovat vzhledem k neúspěšné
kandidatuře Prahy v minulých letech.
10. Hlavní editor časopisu Journal of Pediatric Neurology Dr. Huseyin Caksen nabídl
kooptaci naší společnosti na webových stránkách a titulní straně časopisu. Vzhledem
k tomu, že Česká společnost dětské neurologie je součástí Evropské společnosti dětské
neurologie (EPNS) i Mezinárodní asociace dětské neurologie (ICNA), byla nabídka
zdvořile odmítnuta.
11. Předsedkyně České pediatrické společnosti prof. MUDr. Hrstková, CSc. nabídla všem
dětským nástavbovým oborům možnost účastnit se aktivně programu Pediatrického
kongresu, pořádaného ve Zlíně 18.-20.9.2014. Výbor se dohodl na návrhu témat: (1)
nervosvalové choroby, (2) autoimunitní onemocnění, (3) neurovývojové poruchy, ze
kterých by si organizační výbor kongresu vybral nejvhodnější námět. Prof.
Nevšímalová požádala o tematický blok o trvání 120 min (minimum 90 min).
12. Příští schůze výboru se uskuteční ve středu 5.3.2014 ve 13 hod. v prostorách
Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN.
Zapsal doc. Kršek, kontrola prof. Nevšímalová

