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Koncepce péče v epileptologii vychází ze 
Standardu diagnostických a léčebných vý-
konů – Epilepsie, schváleném Výborem České 
neurologické společnosti dne 4. 4. 1998 a publi-
kovaném v odborném periodiku Česká a sloven-
ská neurologie a neurochirurgie 1998; 61/94, 
No.4: 222–223. Podle něj je péče o epileptické 
pacienty rozdělena na tři základní stupně: 
1. Primární ambulantní péče (péče o pacienty 

s kompenzovanou epilepsií a péče o pacien-
ty, u nichž nebylo dosaženo kompenzace po 
vyčerpání všech možností, včetně péče vyš-
šího odborného centra). Provádí ambulantní 
neurolog nebo dětský neurolog.

2. Sekundární péče ambulantní a nemoc-
niční (péče o pacienty s hůře kompen-
zovatelným epileptickým onemocněním 
nebo s diagnostickými problémy). Provádí 
neurolog nebo dětský neurolog s erudicí 
v epileptologii a funkční odborností v elek-
troencefalografii.

3. Terciární péče (péče o farmakorezistentní 
epileptické pacienty a pacienty s nevy-
řešenými diferenciálně diagnostickými 
problémy). Je poskytována na úrovni 
Centra pro léčbu epilepsie nebo Centra 
pro chirurgickou léčbu epilepsie.  

V rámci zvýšení kvality a dostupnosti epi-
leptologické péče od úrovně péče sekundární 

a vyšší byl Výborem České ligy proti epilepsii 
projednán a schválen postup pro přiznání 
statutu epileptologa. Zájemcům z řad neuro-
logů a dětských neurologů může být statut 
epileptologa přiznán po splnění následujících 
podmínek: 
1. Atestace z neurologie nejméně I. stupně 

nebo atestace z dětské neurologie.
2. Funkční odbornost v elektroencefalo-

grafii.
3. Školící pobyt v Centru pro epilepsie IV. 

stupně (tj. provádějícím epileptochirur-
gické výkony) v délce minimálně šest 
týdnů. Školící pobyt je rozdělen na dvě 
části, přičemž 2/3 doby stráví např. dětský 
neurolog na pracovišti dětské neurologie 
a 1/3 na pracovišti věnujícím se diagnosti-
ce a terapii dospělých pacientů a naopak.

4. Školící pobyt je ukončen závěrečným 
hodnocením žadatele odborným garan-
tem školícího pracoviště. Absolvent obdrží 
písemný doklad „Osvědčení o absolvování 
stáže a splnění kvalifikačních kritérií pro 
udělení statutu epileptologa“. 

Osvědčení je žadatelem zasláno k pro-
jednání na Výbor ČLPE, který po zhodnocení 
odborných znalostí žadatele rozhodne o při-
znání „Statutu epileptologa, vykonávajícího 
diagnostickou a léčebnou péči o pacienty 

s epilepsií od úrovně definované ve »Standar-
du diagnostických a léčebných výkonů – epi-
lepsie« jako sekundární péče ambulantní 
a nemocniční“.

Dle rozhodnutí ředitelky VZP ze dne 
3. února 2003 bude Všeobecná zdravotní 
pojišťovna ČR respektovat  předloženou kon-
cepci péče v epileptologii (OKÚ-201/2003). 
Na základě dohody České ligy proti epilepsii 
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR bu-
de Výborem ČLPE vypracován a pravidelně 
aktualizován Seznam epileptologů pro VZP. 
Smluvní pracoviště těchto odborníků budou 
zaručovat dostupnost péče o pacienty s hů-
ře kompenzovatelnou a farmakorezistentní 
epilepsií v jednotlivých regionech ČR. Podle 
dohody budou pro uvedené epileptology 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou smluvně 
upravena pravidla pro uplatňování regulačních 
mechanizmů v případě překročení limitu na 
preskripci léků.

Zařazení na Seznam epileptologů pro VZP 
rozhoduje a provádí Výbor ČLPE na základě 
písemné žádosti žadatele. Zařazení respektu-
je regionální zájmy a provádí se na dobu 5 let. 
Po té je nutná aktualizace Výborem ČLPE, při 
níž žadatel prokazuje svou kontinuální aktivitu 
v epileptologické praxi a pravidelné vzdělává-
ní v epileptologii. 

KONCEPCE PÉČE O PACIENTY 
S EPILEPSIÍ V ČR
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
za Výbor České ligy proti epilepsii
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