Zápis z pracovní schůzky Výboru České ligy proti epilepsii
Přítomni:

prim. Hadač, prof. Brázdil, doc. Marusič, doc. Ošlejšková, prof. Rektor,
MUDr. Zárubová, prim. Kalina, MUDr. Brožová, doc. Kršek, doc.
Kubová, prof. Mareš,
Omluveni: doc. Hovorka, prof. Komárek, prim. Kuba
Zapsal:
Adámková Silvia
Datum:
25.2.2010
Konání:
Brno

1. Informace o deep brain stimulation (DBS)
a. Prim. Hadač informoval výbor, že úhrada DBS u pacientů s epilepsii VZP zatím
nebyla schválena.

2. Kongres Epilepsy, Brain and Mind a mezinárodní kurz Epodes
a. Prof. Rektor informoval o kongresu Epilepsy, Brain and Mind..Účast řady
zahraničních účastníků a přednášejících. Schválené podpory budou účastníkům
proplaceny proti dokladům o zaplacení.
b. Epodes - prof. Rektor informoval členy výboru o plánování dalšího ročníku
mezinárodního kurzu Epodes se zaměřením na epileptochirurgii. Předpokládá se,
že se bude konat v roce 2011v Brně. Realizace je podmíněna finanční podporou. ..

3. EUREPA
a. V lednu byl členům a trenérům Evropské epileptologické akademie (EUREPA)
doručen e-mail s informací, že vzhledem k tomu, že po 30. červnu 2010 ILAE
neposkytne EUREPA žádnou finanční podporu, musí být její činnost jako nezávislé
registrované asociace po 13 letech pro nedostatek finančního zajištění ukončena.
Výbor ČLPE poslal dopis CEA ILAE s žádostí o vysvětlení situace a s vyjádření
podpory k pokračování aktivit EUREPA.

4. Nové vydání Farmakorezistentní epilepsie
a. Prof. Brázdil, Doc. Marusič a prim. Hadač informovali výbor o reedici knihy
Farmakorezistentní epilepsie a diskutovali na téma možné finanční podpory.
Členové výboru se shodli na tom, že nové vydání knihy se zařazením novým
poznatků podporují a že Liga podpoří projekt i finančně poté, co bude jasný
rozpočet. Výše uvedení obešlou původní autory jednotlivých kapitol s žádostí o
spolupráci při revizi a přepracování.

5. 23. český a slovenský epileptologický sjezd a postgraduální kurz J.
Dolanského – Průhonice
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a. Sjezd se bude konat 30. září a 1. října. Témata je možné posílat e-mailem a také
budou ponechána volná.
b. Na postgraduální kurz navrhl doc. Marusič epilepsie podle věkových skupin.
c. Organizační výbor Hadač, Brožová, Zárubová. Vědecký výbor Komárek, Hovorka,
Marusič, Kubová, Vojtěch.
d. Pořádající agentura Anthony Prod.

6. Žádost ILAE o návrh témat pro kongres v Římě
a. Žádný z členů výboru nepřednesl konkrétní návrh.

7. Komunikace výboru ČLPE a výboru ČOS o indikaci použití
temozolomidu u pacientů s low grade gliomy (LGG) a
farmakorezistentní epilepsií
a. Dle zápisu z ledna 2010 výbor ČOS souhlasí s indikací na základě evidence pro
LG gliomy, podmínkou je uzavření smlouvy s plátci péče. Dr. Zárubová zjistí zájem
společnosti dovážející léčivo o rozšíření indikace v SPC a vytvoří podklady pro
jednání se ZP.

8. Diskuze o kreditech ČLK kurzům pořádaným v jednotlivých centrech
a. Centra budou o plánovaných vzdělávacích akcích informovat výbor Ligy a
prostřednictvím webu členy Ligy. Tyto akce budou pod záštitou ČLPE, odborné
společnosti ČLS JEP, cestou které budou pořádající žádat o udělení kreditů
celoživotního vzdělávání ČLK. Formuláře rozešle všem členům výboru Dr.Brožová.

9. Informace o úhradě Frisia
a. Doc. Marusič informoval o průběhu řízení stran druhé zvýšené úhrady klobazamu
pro pacienty s epilepsií. Mohlo by být schváleno v průběhu 3-4/2010.

10. Sjednocení evropské a české legislativy upravující zdravotní
způsobilost k řízení motorových vozidel
a. Doc. Marusič předložil návrh úpravy Přílohy III (části týkající se epilepsie a
epileptických záchvatů) vyhlášky 277/2004 dle požadavků Evropské komise. Výbor
návrh odsouhlasil. Bude předán k připomínkování České neurologické společnosti.

11. Cena Jana Marca Marci
a. Některým držitelům této ceny stále nebyla vyplacena finanční odměna s ní spojená.
b. Prof. Mareš pošle Dr.Tomáškovi přehled o tom, kdo cenu získal. Seznam bude
vyvěšen na webu a zároveň budou držitelé informováni o tom, jakým způsobem
bude vyřešeno proplacení finanční odměny.

12. Pravidla pro stipendia z EPI 99 budou na webu
a. Podpora je určena pro členy České ligy proti epilepsii, především pro mladé
pracovníky do 35 let, a pro zahraniční pracovníky, kteří do České republiky přijíždějí
na některé z epileptologických pracovišť.
b. Podpora má dvě kategorie pro členy ČLPE a dvě kategorie pro zahraniční
pracovníky:
i. Podpora pobytů na kvalitních zahraničních pracovištích, kde je možné naučit
se (a přenést na mateřské pracoviště) novou metodiku, zpracovat společné
výsledky.
ii. Podpora aktivní účasti na konferencích. Podmínkou je neudělení
požadovaného cestovního grantu organizátory konference pokud uchazeč
splňuje předpoklady pro takovou žádost.
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iii. Podpora pracovních pobytů zahraničních mladých pracovníků na českých
pracovištích se stejnými cíli jako v bodu i.
iv. Pozvání vynikajícího zahraničního pracovníka na přednášku.
c. Podpora je určena na zaplacení cesty a ubytování, u konferencí ještě na zaplacení
registračního poplatku. Výši jednotlivých položek je nutno řádně doložit. Ve
výjimečných případech - zvláště pro mladší zahraniční pracovníky pracující v ČR je možno poskytnout i příspěvek na stravu.
d. Výše podpory je omezena částkou 50.000 Kč. Pokud by byly řádně zdůvodněny
vyšší náklady, musí je jak výbor ČLPE, tak výbor EPI99 schválit dvoutřetinovou
většinou.
e. O podporu je nutné požádat výbor ČLPE písemně.

13. Výbor schválil členství
a. Mgr. Brožíčkové Carole
b. MUDr. Pailovi Martinovi
c. MUDr. Slonkové Janě

14. Statut epileptologa byl schválen
a. MUDr. Kozlové Lucii
b. MUDr. Slonkové Janě
c. Zakoutové Andre

15. Zařazení na seznam epileptologů VZP bylo schváleno pro:
a. MUDr. Zakoutovou Andreu
b. MUDr. Ratajovou Libuši

16. Žádosti o stipendia EPI 99
a. MUDr. Michal Ryzí - Rhodos, pokud doloží, že žádal o bursary, výbor Ligy jeho
žádost o stipendium podpoří.
b. MUDr. Jana Kotašková – Rhodos – Ano.
c. Prof. Mareš - Rhodos – Ano.
d. MUDr. Jahodová - pokud doloží, že žádala o bursary, výbor Ligy její žádost o
stipendium podpoří.
e. MUDr. Kudr – pokud doloží, že žádal o bursary, výbor Ligy jeho žádost o
stipendium podpoří.
f. Mgr. Teysslerová – kurz trenéra FAMOSES, vzdělávacího programu pro rodiny
s dětmi trpícími epilepsií - Ano

Strana 3 / 3

