Zápis ze schůze výboru České ligy proti epilepsii ČLS JEP
Přítomni: prof. Marusič, prof. Brázdil, prof. Kršek, dr. Tomášek, dr. Vojtěch, prof. Rektor
Omluveni: prof. Komárek, doc. Ošlejšková, dr. Zárubová, dr. Brožová, prim. Hadač, doc. Hovorka,
prof. Mareš, doc. Kubová, prim. Kalina
Zapsal: prof. Marusič
Datum: 30. 3. 2017
Konání: Brno
__________________________________________________________________________________
1. Schválen navržený program.
2. Kontrola zápisu schůze z října 2016.
3.

EPI 99
a. uložení finančních prostředků – na základě doporučení investičního poradce
nakoupeny podílové listy u KB s přiměřeným rozložením objemu dle výnosu/rizika
b. podpora EPI 99 (dr. Zárubová a prof. Marusič)
i. přehled podpořených stipendiem v roce 2016 a v roce 2017 – na web
ii. limit pro účastníky akcí v ČR 30 000,‐ (limit obecně 50 000,‐) – upravit na
webu, včetně bodů níže uvedených
1. pokyny k čerpání (přiměřené ubytování, včasné letenky)
2. důsledně kontrolovat, zda byla podána žádost o bursary
3. v odůvodněných případech lze čerpat i dvě podpory za rok

4. Sjezdy a jiné odborné akce
a. zpráva z ECE 2016 (prof. Brázdil, prof. Marusič) – odkaz na webu ILAE i ČLPE
b. Podzimní Průhonice (Dny J. Dolanského) – 6. ‐ 7. 10. 2017, dr. Brožová pošle návrh
témat
c. Epileptologické sjezdy (2017 Brno, 2018 Čechy, 2019 Slovensko)
i. Termín a místo sjezdu 2017 – 22. až 23. 11., Brno – společně s ČSNS
(dohromady 22. až 25. 11. 2017) (prof. Brázdil)
1. Název „29. česko‐slovenský epileptologický sjezd“
2. Pavilon E na Výstavišti BVV
3. Projednána dělba případného zisku mezi ČNS a ČLPE – klíčem je
stávající počet členů ČNS a ČLPE. Z celkových příjmů od sponzorů

bude část náležet ČNS (dlouhodobá spolupráce s firmami a ČNS).
ČLPE obdrží 15% ze sponzoringu (pro ČNS z.s.) + 15% ze zisku akce.
4. Účastnické poplatky budou pro všechny účastníky stejné, zájemci o
účast pouze na části sjezdu mohou využít snížený jednodenní
poplatek
ii. Termín a místo sjezdu 2018 – návrh spojit s podzimními Průhonice, dr.
Brožová předběžně souhlasí
d. EPODES (Advanced Course) – proběhl 16. – 20. 1. 2017 v Brně – téma Pediatric
epilepsy surgery and paliative epilepsy surgery (prof. Rektor) – příští rok (1/2018)
bude kurz základní
e. Den Ligy v Brně – 31. 3. 2017 (prof. Brázdil)
f. IV. Congress on Epilepsy, Brain and Mind – 3. – 5. 5. 2018 v Brně, finanční pokrytí
částečně z grantu ILAE 50 000 EUR, který byl již schválen, předložen předběžný
rozpočet akce a smlouva ČLPE (ČLS JEP) s Guarant Int. (prof. Marusič, prof. Rektor)
5. Členství
a. per rollam byli v mezidobí schváleni: 0
b. dle evidence ČLS JEP je v ČLPE k 5. 10. 2016 celkem 220 členů (v r. 2016 nárůst o cca
15 členů)
c. členské příspěvky – neplatiči – návrh postupu, prof. Kršek rozešle výzvu k uhrazení –
paní Ulovcová dodá aktuální seznam členů
d. členství bylo schváleno těmto žadatelům:
i. MUDr. Markéta Vyskočilová, TN Praha, Neurologické odd.
ii. MUDr. Renáta Slaná, Ostrava‐Zábřeh, Dětská neurologická ambulance
iii. MUDr. Marta Sauerová, Cheb, Neurologie ‐ ambulance pro děti a dosp.
iv. Ing. Nikol Kopecká, ČVUT Praha, Katedra teorie obvodů
6. Stipendia, ceny, statut epileptologa
a. podpora EPI 99 schválená per rollam
MUDr. Pavlína Danhofer ‐ Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
MUDr. Ondřej Horák ‐ Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
MUDr. Katarína Brunová ‐ Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
MUDr. Kamila Volná ‐ Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Alena Jahodová ‐ Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Anežka Bělohlávková ‐ Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Róbert Leško ‐ Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Petr Libý, Ph.D. ‐ Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN
Motol
b. podpora EPI 99 byla schválena pro
i. MUDr. Adam Kalina ‐ klinická a vědecká stáž, Ženeva, 7‐8/2007, 14 dní ‐
předpokládané náklady 25‐30 000 Kč
c. Cena Jana Marka Marci
i. přihlášení prací za rok 2016 do 30. 6. 2017
ii. výsledek za rok 2016 bude vyhlášen v Průhonicích
d. Statut epileptologa
i. není nový žadatel
ii. revize otázek na staut epileptotolga – dr. Vojtěch, dr. Brožová, dr. Tomášek

7. Ekonomika
a. informace o prostředcích na účtech (prof. Kršek, prof. Marusič)
8. Zdravotnická problematika
a. SÚKL
b.
MZ ČR
i.
novela vyhlášky o zdravotní způsobilosti k zbrojním průkazům – návrh
ponechat pro všechny skupiny jako řízení pro skupinu 1, pouze u D jako pro
skupinu 2 – prof. Marusič, dr. Vojtěch
c. CVSP ‐ zohlednění v úhradové vyhlášce – prof. Marusič obešle prof. Brázdila a dr.
Vojtěcha ohledně ekonomického vyhodnocení jejích epileptochirurgických pacientů
9. Jiné společnosti a spolky
a. EpiStop
i. publikace – odborná doporučení, guidelines. Aktulizace Souboru minimálních
standardů bude poslána k připomínkování, trvá (prof. Marusič, dr. Zárubová)
b. ČNS, ČSKN
i. ČNS ‐ sjezd, výkladový slovník k MKN 10
ii. ČSKN ‐ EEG v neurointenzivní péči – iniciativa neurointenzivistické sekce
ČSARIM, zapojení cestou komise pro FO EEG
iii. v EEG FO jsme pro zvýšení náročnosti, záleží samozřejmě na skladbě
pacientů, případně zařazení video‐EEG
c. Společnost E
d. jiné společnosti
10. Mezinárodní vztahy
a. členské příspěvky do ILAE za rok 2016 ‐ budou uhrazeny
b. časopis Epilepsia – prim. Hadač a doc. Hovorka mají el. přístupy, ale nefungují,
papírové verze nikomu nechodí – H. Ulovcová projedná s Gus Eganem
c. proveden up‐date informací o výboru ČLPE na stránkách ILAE a kontrola afiliací ‐
splněno
d. Nominace prof. Rektora na Ambassador for Epilepsy ‐ úspěšná, bude vyhlášen na IEC
2017
e. volba chair CEA pro období 2017–2021
i. podpoříme Eugena Trinku
f. volba CEA members
i. návrhové kolo – vyčkáme žádostí jednotlivých kandidátů o podporu
g. ERN pro vzácná onemocnění – EpiCARE (síť pro vzácné a komplexní epilepsie)
i. z ČR přihlášena centra Motol a Brno – síť schválena, další informace o
uspořádání sítě a možnosti přístupu dalších center 10/2017
11. Web
a. www.clpe.cz
i. hosting dále u Archy, finanční podmínky přiměřené, setrváme
ii. připraven přehled vítězů Ceny Jana Marca Marci a členů podpořených z EPI
99 – na web

iii. občasný elektronický mailing členům ČLPE – dle vyjádření členů na valné
hromadě ano, zatím nebyl žádný odeslán
iv. vzdělávání – web, sledování akcí, monitorování témat, blízké obory –
koordinuje dr. Brožová
v. historie ČLPE na web – koordinuje dr. Vojtěch, chybí zatím odezva od
oslovených – trvá, dále urgovat (recentně podnět z ILAE + Milanem zaslaný
článek z Epilepsia 1937)
b. www.epilepsie.cz
hosting dále u Archy, finanční podmínky přiměřené – rozhodnuto sloučit obě domény
12. Různé
a. koordinovat aktivitu v tlaku na MZ a plátce v zohlednění ekonomické nákladnosti
CVSP – zůstává do příště, identifikovat ekonomicky nákladné pacienty v CVSP,
kontaktovat osoby zodpovědné za jednání s pojišťovnami v jednotlivých nemocnicích
– koordinuje prim. Kalina
b. sjednocení postupu při oznámení (ne)způsobilosti k řízení (doc. Hovorka) ‐ zůstává do
příště
13. Příští schůze 7. 10. 2017 od 17:00 Průhonice u Prahy
Zápis schválil: prof. Marusič

