Zápis výboru Společnosti dětské neurologie dne 4.1. 2012
Přítomni: Prof. Nevšímalová, Prof. Komárek, Doc. Ošlejšková, Doc. Kršek, prim.
Kunčíková, prim. Hadač, Dr. Šerclová, Dr. Peřina, Dr. Šmérek, Dr. Rokytová, Dr. Medřická,
A. Škrabánková
Omluveni: 0
1. Prof. Nevšímalová se zúčastnila sjezdu ČLS JEP, zašle inovované stanovy, které
budou vyvěšeny na www stránkách společnosti.
2. Prof. Nevšímalová informovala o pozitivním posunu v jednání s výborem
Neurologické společnosti ohledně předatestační přípravy dětských neurologů před
atestací z neurologie. Dle zápisu z výborové schůze by po složení povinného testu
mohla další předatestační příprava probíhat i na akreditovaných pracovištích dětské
neurologie, povinnost 6 měsíční stáže na akreditovaném pracovišti I. stupně dospělé
neurologie zůstává. Bude nutno provést změnu ve Vzdělávacím Programu oboru
neurologie. Prof. Nevšímalová proto zaslala dopis o potvrzení výše uvedeného
stanoviska na předsedu akreditační komise oboru neurologie – doc. Kellera.
3. Problematika preskripce stimulancií u ADHD syndromu. Je potřeba oddělit jednání se
SUKL a s MZ ČR. SUKL přijal v r. 2011 vyhlášku omezující preskripci
methylfenidátu na obor psychiatrie (tj. neumožňuje preskripci těchto léků dětským
neurologům). Tato vyhláška dosud nevešla v platnost, v praxi však bude jistě
komplikovat péči o pacienty s ADHD syndromem. Doc. Ošlejšková referovala o
předchozích jednáních se SUKL o této problematice, byla neúspěšná. Dle Prof.
Komárka by jednání o změně měla iniciovat farmaceutická firma, to však aktuálně
nelze očekávat. Bylo proto domluveno, že Prof. Nevšímalová zašle na SUKL žádost
naší společnosti o rozšíření preskripce psychostimulancií. Druhou problematikou je
jednání s MZČR o metodickém pokynu pro diagnostiku a léčbu ADHD. Jelikož
stávající návrh je z našeho pohledu nevyhovující (jednostranně zohledňující názory
Asociace psychiatrů), zformulujeme náš metodický pokyn. Návrh zformuluje prim.
Hadač a zašle k připomínkování členům výboru.
4. Plánované akce:
Leden 2012 Jánské Lázně (konference DMO)
1.-5. 5. 2012 - Evropský dětský neurochirurgický kongres Amsterodam
16.-19.5. 2012 – European Academy of Childhood Disability Instanbul
27.5-1.6. 2012 – Brisbane ICNA kongres
19.-20.3. 2012 - BPNA PET kurz Edinburgh
17.-19.5. 2012 - Bratislava a Košice (Dny dětské neurologie a Metabolický kongres)
20-23.5.2012 - Pediatric Epilepsy Surgery, Lyon
7.-8.5, 9.-10.5.2012 - EPNS training kursy (Sarajevo, Bosna – tématika:
neuroonkologie a imunitně navozené zánětlivá onemocnění CNS)
16.11. 2012 - Český Krumlov – hlavní témata (1) spánek a jeho poruchy a (2)
neuroinfekce
25.-28.9.2013 - EPNS kongres Brusel
5. ICNA – dosud byl členský poplatek 120 dolarů ročně pro každého člena. Prof.
Komárek referoval o změně – od 1.1.2013 by mělo být členství zdarma. Ověříme, pokud
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ano, bylo by vhodné motivovat kolegy pro členství v této organizaci (v budoucnu se
budeme ucházet o možnost organizovat kongres ICNA v Praze).
EPNS – členský poplatek je individuelní, společnost žádána o100 Euro pro podporu
EPNS delegátů.
6. WWW stránky Společnosti dětské neurologie pod ČLS JEP – k dispozici je hrubý
návrh podoby WWW, byl konzultován jejich obsah. Zveřejněno by měly být informace o
společnosti, zápisy z jednání výboru, kontakty na členy výboru a jednotlivá pracoviště,
přihláška do společnosti, plánované kongresy, semináře, informace o vzdělávání a
atestační přípravě, stanovy společnosti. Prosíme členy výboru o konkrétní připomínky
k podobě WWW (kontakt byl rozeslán) – posílat Doc. Krškovi, který zajistí další
komunikaci s firmou Meditorial, která bude WWW provozovat. Financování zajistí
společnost Meditorial, které jsme předali kontakty na potenciální sponzory.
7. Doc.Ošlejšková informovala o vývoji a pokrocích v projektu "Centra komplexní péče o
pacienty s dětskou mozkovou obrnou (DMO)" ( NORA). Jedná se projekt zahájený v roce
2010 a podpořený výborem dětské neurologie, který si stanovil za cíl zmapovat v ČR
pracoviště, která jsou schopna poskytovat komplexní multioborovou péči dětem s DMO a
dále vypracovat doporučené postupy minimální péče o tyto pacienta (dětský neurologický,
rehabilitační, a ortopedický). V tuto chvíli se první fáze projektu chýlí k závěru. V
projektu je přihlášeno 8 komplexních center a jedno spolupracující ambulantní pracoviště.
6 center bylo již oficiálně schváleno na poslední schůzce pracovní skupiny NORA v
prosinci 2011 a další ještě musí schvalovacím procesem projít. Z doporučených postupů
dosud chybí rehabilitační (doc. Kolář - urgovat bude Doc. Ošlejšková a prof. Komárek).
Doc. Ošlejšková do měsíce zpracuje závěrečný materiál, který dá výboru k připomínkám i
na vědomí e-mailovou cestou. Diskutována byla otázka dalšího možného využití materiálu
( jednání s pojišťovnami o navýšení finančních zdrojů ???) a jejich ev. komunikaci
směrem k pacientských organizacím. Projekt byl formou posteru prezentován na
mezinárodním sympoziu dětské neurologie v Praze v závěru loňského roku.
7. Diskutováno fungování Neurocentra Dr. Živného – výbor Společnosti dětské
neurologie se jednomyslně distancuje od jeho aktivit. Na našich WWW stránkách bude
distancování naší společnosti od těchto aktivit explicitně uvedeno. Dále zvažujeme podání
podnětu ČLK v této věci k přezkoumání. Budeme ještě konzultovat JUDr. MUDr.
Vondráčka (právní oddělení FN Motol).
8. Noví členové společnosti – Dr. Neuschlová, Dr. Břešťanová.
Další schůzka výboru : 4.4. 2012 13,30 hod
Zapsal: A. Škrabánková, Doc. Kršek, vidi Prof. Nevšímalová
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