Zápis z virtuáního setkání výboru a revizní komise Společnosti
dětské neurologie dne 3.2.2021

Přítomni:
Za výbor: prim. Brožová, dr. Haberlová, prim. Horák, prof. Komárek, prof. Kršek, dr.
Munzar, dr. Novák, doc. Ošlejšková
Za revizní komisi: prim. Medřická, dr. Matek
Hosté: Martin Horna – MH Consulting s.r.o.
Omluveni: dr. Hadač, doc. Brichtová
1) Hlavním bodem programu byla příprava organizace Dnů dětské neurologie (DDN).
Výbor rozhodl, že DDN proběhnou v roce 2021 plně virtuálně. Po domluvě s
organizátorem (Martin Horna, MH Consulting) bude organizace akce následující:
o Registrace na akci proběhne standardně přes web MH Consulting. K aktivní
účasti se bude možné hlásit po odeslání stručného abstraktu sdělení (název + 1
odstavec krátkého představení záměru prezentace). Deadline pro zaslání
abstrakt bude 15.3.2021.
o Příspěvky bude možné přihlásit do čtyř hlavních témat (původní počet témat
byl zredukován): (1) epilepsie, (2) nervosvalová onemocnění, (3) autoimunitní
a zánětlivá onemocnění a (4) kazuistiky a varia.
o Přihlášené příspěvky posoudí předsedové OS (Pavel Kršek, Miriam Kolníková)
a garanti jednotlivých sekcí (hlavních témat): epilepsie - Hana Ošlejšková,
Klára Brožová; neuromuskulární onemocnění - Jana Haberlová, Miriam
Kolníková; autoimunitní a zánětlivá onemocnění - Zuzana Libá, Štefánia
Aulická; kazuistiky a varia - Vilém Novák, Petr Munzar.
o Garanti hlavních témat navrhnou výboru OS ke schválení jednotlivé příspěvky,
vyberou prezentace do živé sekce (viz níže), tu budou moderovat a vést
diskuzi.
o Všechny akceptované prezentace budou individuálně předtočeny do
1.5.2021 (organizátoři osloví jednotlivé přednášející a upřesní technické
detaily nahrání prezentací).
o Délka prezentací bude upřesněna s přihlédnutím k počtu finálně zařazených
příspěvků. Budeme kombinovat delší přehledná sdělení s kratšími příspěvky; k
účasti povzbuzujeme mladší kolegy včetně PhD studentů.
o Část příspěvků bude organizačním výborem zařazena do "živé" sekce, která
proběhne v původním termínu konání akce, tj. 6-7.5.2021 (čtvrtek a pátek)
odpoledne ve formátu: slavnostní zahájení (Pavel Kršek, Miriam Kolníková) prezentace vybraných předtočených přednášek následovaných moderovanou
diskuzí.
o Všechny příspěvky včetně diskusí v živé sekci budou moci registrovaní
účastníci akce následně shlédnout na webu MH Consulting (umístěné zde
budou po dobu 6 měsíců).

o Účast na virtuální akci bude zpoplatněna, účastnický poplatek bude 1000,- Kč
pro lékaře a 500,- Kč pro sestry (výbor souhlasil se snížením původně
plánovaných poplatků na polovinu).
o Výdělek akce bude připsán na konto Společnosti dětské neurologie, z.s.
o Místem konání Dnů dětské neurologie v roce 2022 bude i se souhlasem kolegů
ze Slovenska Liberec (dojde k dalšímu posunu pravidelného střídání DDN v
Čechách, na Slovensku - 2023 a na Moravě - 2024), další detaily upřesníme.
2) Prof. Kršek informoval o pokračujícím Projektu podpory vzdělávání v dětské
neurologii: MZČR nejspíše v březnu 2021 zveřejní výzvu ke vstupu nových lékařů do
Projektu. Nově bude možné, aby se do programu hlásili i lékaři před ukončením
pediatrického nebo neurologického kmene, kteří jsou zapsaní do oboru dětská
neurologie. Odkaz na výzvu zveřejníme na www.detskaneurologie.cz. Finanční
prostředky z Projektu je nezbytné dočerpat do konce roku 2022 (k dispozici je stále
přes 9 mil. Kč).
Vzdělávací kurzy plánované v rámci Projektu na jaro 2021 (Akutní neurologie,
neuropsychologie a neuropsychaitre, neurorehabilitace, základy klinické genetiky TN Krč, Ostrava) se z epidemiologických důvodů neuskuteční. Plán podzimních
vzdělávacích kurzů ještě upřesníme.
3) Prim. Horák a dr. Novák informovali o novém kódu 25262 pro transkutánní
kapnometrii. Kód je již v sazebníku, aktuálně je třeba, aby jednotlivá pracoviště (v
případě zájmu) tento nový kód nasmlouvala s plátci. Pro účely jednání s plátci schválil
výbor stanovisko podporující indikace vyšetření kapnometrie v rámci specializace
dětské neurologie. Vyjádření připravené prof. Krškem je přiloženo k zápisu.
4) SDN byla požádána o nominaci dvou zástupců do redakční rady časopisu Česká a
slovenská neurologie a neurochirurgie. V redakční radě bude nadále pokračovat
doc. Ošlejšková, místo dr. Hadače (který si nepřeje pokračovat) byla výborem
schválena dr. Haberlová.
5) Dr. Haberlová informovala o změně v pořádání Světového svalového kongresu
(WMS Congress) v Praze: tento rok se kongres z epidemiologických důvodů
neuskuteční, bude plně virtuální; pořádání akce v Praze je odsunuto na rok 2024.
Další akce pořádané EPNS:
o EPNS Training Courses s tématy Neuromuscular diseases a Neonatal
Neurology se uskuteční ve virtuální formě 12-13.4.2021 a 14-15.5.2021;
aktuálně probíhá registrace na akci
o EPNS Research Meeting byl posunut na 21-22.10.2021 a proběhne také plně
virtuálně; detaily na www.epns.info
o EPNS Congress v Glasgow byl přesunut na 28.4.-2.5.2022; plánuje se
„hybridní“ forma kongresu (možnost osobní i virtuální účasti)
o EPNS Congress v Praze by se měl uskutečnit v tradiční formě v plánovaném
termínu 20-24.6.2023

6) Členství ve společnosti: novými členy SDN byli schváleni: MUDr. Alice Nogolová,
Ph.D. (Městská nemocnice Ostrava), MUDr. Ing. Lucie Šťovíčková, MUDr. Markéta
Jílková a MUDr. Tomáš Toman (všichni FN Motol). O zrušení členství požádala
MUDr. Alena Zumrová, Ph.D.
7) Příští setkání výboru a revizní komise SDN se uskuteční v květnu/červnu 2021, po
virtuálních Dnech dětské neurologie. Dle aktuálních epidemiologických možností se
pokusíme sejít osobně, termín bude ještě upřesněn.
Zapsali: dr. Haberlová, prof. Kršek

