Zápis z pracovní schůzky Výboru České ligy proti epilepsii
Přítomni:

prof. Brázdil, prim. Hadač, prof. Komárek, doc. Kršek, prim. Kuba, doc.
Kubová, prof. Mareš, MUDr. Marusič, doc. Ošlejšková, prof. Rektor, MUDr.
Zárubová
Omluveni: prim. Kalina, doc. Hovorka, MUDr. Brožová
Zapsal:
Zárubová Jana
Datum:
26.3.2009
Konání:
Brno
_________________________________________________________

1. Informace o pokračujícím jednání s VZP – prim. Hadač
1.1. Jednání s Dr. Friedmannovou – stávající verze - VNS budou proplaceny nad paušál ty, které budou
implantovány navíc oproti implantovaným 2008, které jsou pro rok 2009 zahrnuty v paušálech
nemocnic. V diskuzi zaznělo, že cerebrovaskulární sekci se podařilo vyjednat úhradu všech trombolýz
nad paušál. Prim. Hadač bude dále sledovat vývoj a členy výboru stejně jako pracoviště, za kterými
platby jdou (v Brně Centrum pro epilepsie, v Praze NCH).
1.2. Jednání s Dr. Friedmannovou – limity preskripce antiepileptik, vzhledem k tomu, že při pokusu VZP
zjistit potřebná data, byla zavalena čísly, a několik referenčních lékařů neakceptují, domluveno, že
poskytneme seznam epileptology, včetně jejich IČ . Z výboru poskytl IČ Dr. Marusič, ostatní slíbili
dodat.

2. Nový člen ČLPE
2.1. Dr. Szczurowska, Dr. Borkovcová?

3. Žádosti o stipendia EPI 99
3.1. Dr. Abbasovy – 30.000, Dr. Štěrbová, Dr. Kudr – do 25.000, Dr. Ryzí – 30 000, Dr. Krýsl 26.000, Dr.
Jahodová – do 25.000. Výbor stipendia schválil s tím, že prof. Mareš připravil a dodá nová pravidla
pro jejich udělování.

4. Statut epileptologa
4.1. Byl v minulosti přiznán a dnes vystaven certifikát – Dr. Ryzí, Dr. Smolová, Dr. Peřina, Dr. Pprocházka,
Doc. Ošlejšková, Dr. Součková.

5. EC ILAE
Perruca, Trinka, Tanaka – pošle Dr. Zárubová do 3-05-2009

6. Nominace kandidáta pro EAC
Prof. Komárek, dodá CV – pošle Dr. Zárubová do 27-04-2009
(Each chapter is asked to nominate one candidate from your local chapter to serve on the Regional
Commission. The President or Secretary of the Chapter should complete one nomination form for the
Chapter and return it to the Notary (listed below) by April 27th.

7. Kandidatura ČLPE na Evropský epileptologický kongres 2014
7.1. Prof. Brázdil navrhuje vytvoření pracovní skupiny - která připraví návrh. O kandidatuře bude
rozhodovat EAC cca za 2 roky. Je třeba poslat oficiální návrh, oslovit chapters. Guarant, Ivo Mixa
připraví aplikaci –25 000. Je důležitý kontakt na Richarda Holmese Do užší prac. sk. Milan, Hanka,
Ivan, Vladimír, Honza, Petr.

8. Informace o MC3 Dr. Zárubová
8.1. Výbor byl informován o převisu zájmu o účast na MC3 a hladkém dosavadním průběhu příprav. Z ČR
je přijato 12 účastníků a výbor znovu potvrdil jejich finanční podporu částkou 30.000 Kč na každého.
8.2. Dr. Zárubová pošle Dr. Tomáškovi program MC3 a požádá ho o umístění na web.

9. Dr. Hadač informoval o podzimních Průhonicích
9.1. Přípravný výbor Dr. Hadač, Dr. Brožová

10.

Prof. Rektor informoval o Brain and Mind

10.1. Organizaci Guarant, prof. Rektorovi návrhy na přednášky, od Guarantu formulář.

11.

Prof. Rektor informoval o EPODES 2010

11.1. V současné době schváleno ideově. Předběžný rozpočet 40.000 Euro. Není definitivně schváleno.

12.

Neurologický sjezd 2010 v ČR

13.

Společnost „E“ nechce od EPI 99 odkoupit podíl ve vile v Liškové ulici

14. Prof. Komárek zjistí možnosti investičních záměrů s finančními
prostředky EPI 99
14.1. Schůzka s paní Tomiakovou. Koupě pozemku? Angažovat finančního makléře?

15. Dr. Marusič informoval výbor o poptávce klinických neurologů po
možnosti přesněji a jednotněji posuzovat pacienty s epilepsií z hlediska
zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla, skupina 1
15.1. Výbor vyslovit zájem o komentář v časopise Neurologie pro praxi.
15.2. Přítomní nedoporučují vytvoření komise. Druhý názor budou i nadále poskytovat centra.

16.

Různé

16.1. Prof. Komárek, Doc. Kršek – Návrh doporučeného diagnostického tandradu vyšetření mozku u
dětských pacientů s farmakorezistentní fokální epilepsií MRI. Výbor doporučuje požádat o vyjádření
odbornou společnost radiologickou a neurologickou.
16.2. Dr. Marusič informoval o českém kandidátovi na fotbalový zápas ve spolupráci s UEFA. Všichni
nápad podpořili.
16.3. Dr. Marusič informoval o záměru Dr. Tomáška aktualizovat webové stránky www.epilepsie.cz , kde
by dále fungovala poradna (podpora společností Sanofi-Synthelabo 20.000) a odkaz na stránky ligy a
na stránky EpiStop. Hosting Archa, spolupráce přes pana Hugo Švece. Výbor si vyhrazuje posouzení
nového designu stránek před podpisem smlouvy.

V Brně 26-03-2009
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