Zápis ze schůze výboru České ligy proti epilepsii ČLS JEP
Přítomni: doc. Marusič, doc. Ošlejšková, dr. Zárubová, prof. Brázdil, prim. Hadač, doc. Hovorka, doc.
Kršek, dr. Brožová, dr. Vojtěch, doc. Kubová, prim. Kalina, dr. Tomášek, prof. Komárek, prof. Mareš,
prof. Rektor, H. Ulovcová
Omluveni: 0
Zapsal: dr. Zárubová
Datum: 8. 10. 2015
Konání: Průhonice u Prahy
__________________________________________________________________________________
1. Schválen navržený program.
2. Zápis schůze v dubnu 2015 – k dořešení
a. volba pokladníka, navržen doc. Kršek, zvolen ‐ pro 8, zdržel se 1
b. pí. Tomiaková byla na pracovní schůzce před valnou hromadou EPI 99 – info
c. informace o transformaci EPI 99 na zapsaný spolek, o volbě nového výboru
(předsedkyní dr. Zárubová), diskutováno spoluvlastnictví EPI 99 – 1/10 domu na
Kamýku, 9/10 Společnosti E – nutno dořešit v rámci EPI 99.
3. Systém činnosti výboru v období 2015‐2019
a. Schůze – frekvence dále 2x ročně, místo: jaro Brno, podzim Průhonice
b. Komunikace výboru mezi jednotlivými schůzkami.
i. Informace z ČLS JEP budou monitorovat prof. Brázdil a dr. Brožová –
v případě nutnosti reakce upozorní členy výboru.
ii. Informace a agendu ze SÚKL bude monitorovat prim. Hadač – v případě
nutnosti reakce upozorní členy výboru.
iii. Ostatní e‐maily přicházející na ČLPE budou přeposílány členům výboru dle
zvážení předsedy.
c. Schvalování per rollam: např. přijetí členů, stanoviska – termínovaná schválení, musí
být souhlas 5 členů výboru.
d. Odborné a vzdělávací akce, sjezdy budou výborem diskutovány a program schvalován
v případě, že je ČLPE pořádá, nebo má nad nimi záštitu.
e. Vzdělávání – web, sledování akcí, monitorování témat, blízké obory – koordinuje dr.
Brožová.
f. EPI 99 a pravidla podpory

i. Přehled podpořených stipendiem na web (kdo, kdy, kde, kolik čerpal), včetně
těch, kteří byli podpořeni v minulosti.
ii. Podpoření dodají s vyúčtováním abstrakt z přijatého příspěvku nebo zprávu
ze stáže. Finanční vypořádání řeší paní Tomiaková přímo s podpořenými.
Nebude možnost čerpání diet.
iii. Dořešit formu proplácení na úrovni EPI 99 – dotaz na Mgr. Šebestu.
iv. Přehled vítězů Ceny Jana Marca Marci na webu (H. Ulovcová)
g. Web
i. Vzhled většině členů výboru vyhovuje, hosting dále u Archy.
ii. Občasný elektronický mailing členům ČLPE – dle vyjádření členů na valné
hromadě ano.
iii. Přehled návštěvnosti – dr. Tomášek.
iv. Historii ČLPE na web – zpracování koordinuje dr. Vojtěch.
h. www.epilepsie.cz.
i. Pacientský leták společnosti Mylan – ano, po korekci (doc. Marusič).
ii. U pacientské části stránek uvést, že obsah negarantuje ČLPE. Odbornou část
zrušit a dát odkaz na stránky ČLPE (dr. Tomášek)
4. Sjezdy a jiné odborné akce
a. ECE 2016 (prof. Brázdil, doc. Marusič)
i. podmínky pro české účastníky – podpora aktivních z EPI 99, i ve větším
rozsahu.
ii. Pozvání doc. Donátha – podpořili všichni členové výboru.
iii. Prof. Brázdil informoval, že program je z 90 % hotový.
iv. Zvelebení prostor – osobnosti Marcus Marci, Mendel, Purkyně. Možnosti
zjistí H. Ulovcová, V. Komárek (Univerzita Karlova – výstava Karel IV),
předběžně schválena podpora do 100 000 Kč.
v. Opening ceremony – prof. Günter Krämer přednese úvodní přednášku. Černé
divadlo Jiřího Srnce, předběžně schválena podpora do 100 000 Kč (od
mezinárodní agentury bude příspěvek pouze 1000 EUR).
vi. Speaker´s Dinner – předběžně schválena podpora do 150 000 Kč (Anežský
klášter, primátorské prostory), v jednání podpora od UCB.
vii. Beer party (Novoměstský pivovar) případně pouze ad hoc jako neoficiální
akce.
viii. Nominace Awards. Navržen prof. Mareš na The European Epileptology Award
– odešle doc. Marusič
b. Podzimní Průhonice (Dny J. Dolanského)
i. 2016 – prof. Brázdil a dr. Brožová informovali o svých názorech na konání
Průhonic v příštím roce, kdy se v Praze koná ECE.
ii. Výbor odhlasoval konání Průhonic v navrženém termínu 7. – 8. 10. 2016 (6
pro, 2 se zdrželi, 1 proti).
c. Epileptologické sjezdy – 2016 nebude (2015 bylo Slovensko, 2016 měla být Morava,
domluva se slovenskými kolegy, že bude 2017, 2018 Čechy, 2019 Slovensko). Termín
a místo sjezdu 2017 navrhne na příští schůzi výboru prof. Brázdil.
d. EPODES (Advanced Course) – Brno, 1/2016 (prof. Rektor). Zatím není jisté finanční
krytí, ČLPE podpoří účastníky z ČR cestou EPI 99.
5. Členství

a. Per rollam byli v mezidobí dále schváleni: RNDr. Jaroslava Folbergerová, Ph.D., DrSc.,
MUDr. Martin Pail, Ph.D.
b. Mgr. Petr Zlonický, Ing. Pavel Vlk, Ing. Jan Kudláček, Mgr. Ľubica Demeterová, MUDr.
Kamila Volná, MUDr. Adam Kalina, MUDr. Štefania Aulická, Ph.D. – schváleni.
c. Kontrola členů v evidenci ČLS JEP dle zápisů předchozích schůzí výboru (H. Ulovcová)
6. Ceny a stipendia
a. Stipendia EPI 99
i. doc. Brichtová – stáž v Bonnu 2015, poslala zprávu, probíhá vyúčtování.
ii. Nové žádosti: dr. Aulická (EPODES 2016), dr. Kalina (EPODES 2016), prof.
Mareš (AES 2015) – schváleno.
b. Cena Jana Marka Marci – výsledky za rok 2014 (prof. Mareš). Dvě přihlášené práce dr.
Amlerová, dr. Doležalová – obě získávají cenu (bude informovat doc. Marusič)
7. Ekonomika
a. Informace o prostředcích na účtech (doc. Marusič)
b. Řešení finanční situace
i. členské poplatky budou od roku 2016 vybírány ve výši 150 Kč (schváleno
2011) – informovat ČLS JEP (H. Ulovcová)
ii. prostředky pro EURAP budou čerpány ze zisku ČLPE z podzimních Průhonic do
výše částky na podúčtu u ČLS JEP
iii. cestovné a ubytování pro Průhonice i Den Ligy bude čerpáno ze zisku ČLPE
z podzimních Průhonic
c. Podíl ze zisku epileptologických sjezdů (20 %) bude v budoucnu posílán na účet ČLPE
u ČLS JEP.
8. Zdravotnická problematika
a. CVSP pro farmakorezistentní epilepsie (M. Brázdil), 19. 8. 2015 jednání na MZ ČR.
Statut CVSP pro farmakorezistentní epilepsie byl udělen na dobu 5 let Nemocnici Na
Homolce (dospělí), Fakultní nemocnici v Motole (dospělí a děti) a Fakultní nemocnici
U Svaté Anny ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno (dospělí a děti).
b. SÚKL – stanovisko k zaměnitelnosti AED 7/2015 – schváleno per rollam.
c. SÚKL – vyjádření k Milupa (KD) 8/2015 – schváleno per rollam.
d. SÚKL – stanovisko k systému preskripce AED. Bude odeslán návrh k diskuzi ve výboru
(doc. Marusič).
9. Jiné společnosti a spolky
a. EpiStop
i. projekt „Péče o ženy s epilepsií v ČR“, odborná podpora ČLPE v případě, že
bude úspěšný – schváleno.
ii. Sociální pracovnice a ergoterapeutka s omezenými možnostmi finančního
zajištění. Zařazení v rámci CVSP pro farmakorezistentní epilepsie.
iii. Publikace – odborná doporučení, guidelines. Aktulizace Souboru minimálních
standardů bude poslána k připomínkování (doc. Marusič, dr. Zárubová)
b. ČNS, ČSKN
i. Info z komise pro foEEG – počet EEG FO 429, akreditace školících pracovišť –
dr. Zárubová
c. Jiné společnosti

i. Česká gynekologicko porodnická společnost – stanovisko k paušálnímu
skríningovému oGTT u těhotných žen s epilepsií – schváleno per rollam.
10. Mezinárodní vztahy
a. Členské příspěvky uhrazeny. Elektronickou verzi Epilepsia bude sdílet doc. Hovorka a
Odd. dětské neurologie TN. Papírová verze bude pro zájemce k dispozici na
sekretariátu ČLPE. (H. Ulovcová)
b. Up‐date informací o výboru ČLPE na stránkách ILAE. (H. Ulovcová)
c. Survey ILAE neuropsychiatrie (odešle doc. Hovorka), edukace (odešle dr. Brožová).
d. WHO resolution (dr. Zárubová) – Liga bude spolupracovat s dalšími zainteresovanými
subjekty k propagaci v rámci tiskové konference k Mezinárodnímu dni epilepsie. (dr.
Zárubová)
e. Informace o dění v komisích ILAE (doc. Kršek) – přesunuto na příští schůzi
f. Slovenská Liga – aktuální info.
11. Různé
a. Congress on Epilepsy, Brain and Mind, Tel Aviv – 02 / 2016 (prof. Rektor)
b. Příští schůze 14. 4. 2016 od 18,00 v Brně; Den Ligy 15. 4. 2016 v Brně
Zápis schválil: doc. Marusič

