
v , ~Ceska liga
proti epilepsii

Zápis ze schůze výboru České ligy proti epilepsii ČLS JEP

Přítomni: doc. Ošlejšková, prof. Marusič, prof. Brázdil, prof. Kršek, prof. Jiruška, doc. Vojtěch, dr.
Brožová, dr. Slonková, prim. Horák, dr. Doležalová, doc. Otáhal, prim. Hadač, prof. Mareš

Omluveni: prof. Rektor, prof. Komárek, doc. Kubová, dr. Tomášek, dr. Zárubová, doc. Hovorka, prim.
Kalina

Hosté: O

Zapsal: prof. Marusič

Datum: 3.10.2019

Konání: Průhonice u Prahy

1. Schválen navržený program.

2. Kontrola zápisu schůze z 29. března 2019.

3. Členství
a. volby do výboru na období 1. 10.2019 až 30.9.2023

i. organizoval prof. Rektor (volební komise prof. Rektor, prof. Mareš, prof.
Komárek)

ii. do výboru byli zvoleni prof. Brázdil, prof. Kršek, prof. Marusič, dr. Zárubová,
prim. Horák, doc. Ošlejšková, dr. Brožová, prof. Jiruška, doc. Vojtěch

1. výbor si zvolil předsedu - doc. Ošlejšková, místopředsedu - prof.
Kršek, vědeckého sekretáře - prim. Horák, pokladníka - prof. Jiruška

2. agenda SÚKL - dr. Zárubová, web - dr. Doležalová a dr. Brožová
3. sekretářka - Dana Chalupová, DiS. (KDN FN Brno) - spojí se

s Helenou Ulovcovou (již probíhá)
iii. do revizní komise byli zvoleni dr. Doležalová, doc. Otáhal, dr. Slonková

1. revizní komise si zvolila předsedu - doc. Otáhal
iv. nahlásit změny na ČLS JEP a ILAE (nahlásí Helena Ulovcová)

b. členství bylo schváleno těmto žadatelům:
Szczurowska Ewa, Mgr., PhD.
Tomáška Filip, Mgr.
Bukačová Kateřina, Mgr.
Kajšová Michaela
Hlinka Jaroslav, ing., Mgr., Ph.D.
Mgr. Bc. Žalud Jakub
MUDr. Barbora Heřmanovská (prof. Kršek dodá sken žádosti prim. Horákovi)

c. per rollam byli v mezidobí schváleni tito členové: O
d. čestné členství bylo uděleno: prim. Hadačovi + prim. Hovorkovi - jako čestní členové

výboru (s ČLS JEP dořeší Helena Ulovcová + dr. Moráně z minula)



e. dle evidence ČLS JEP je v ČLPE 244 členů (stav září 2019)
f. sekce mladých (do 40 let) VES - iniciována a podpořena v rámci ILAE i ILAE-Europe,

volné uskupení členů, zástupce VES je zván jako host na jednání výboru
i. první schůzka proběhla 4. 10. 2018, cca 25 členů
ii. koordinuje společně dr. Doležalová a dr. Fábera
iii. mezinárodní aktivita nyní významnější není

g. žádost o snížení členského příspěvku z důvodu RD/MD - dr. Iva Kalusková
i. vzhledem k nízké výši příspěvku snížení zamítnuto (bude informovat doc.

Ošlejšková)

4. Sjezdy a jiné odborné akce
a. Epileptologické sjezdy

i. 2019 Slovensko - Tatranská Lomnica, organizuje doc. Donáth (+ NPP)
termín 25. - 26. 10. 2019, z ČR patrně nízká účast vzhledem
ke kolizi s dalšími akcemi

ii. 2020 Morava - Ostravice (hotel Sepetná), organizuje dr. Slonková
termín 10. - 11. 9. 2020, program je již sestavován

iii. 2021 Čechy - lépe spojit s další akcí (příliš mnoho akcí, sponzoři)
b. Průhonice - termín 9. - 10. 10.2020
c. EPODES (Paediatric, Neuropaliative and Neuromodulation) - 20. - 24. 1. 2020

i. Účastníci z ČR budou opět podpořeni z EPI 99
d. Den Ligy v Brně - 27. 3. 2020

5. Stipendia, ceny, statut epileptologa
a. podpora EPI 99 schválená per rollam

1. Ing. Jan Chvojka -ICTALS, Exeter
2. Ing. Jan Kudláček -ICTALS, Exeter
3. MUDr. Anežka Bělohlávková - EPNS, Athény

Podpoření dodají zprávu (abstrakt) a budou uvedeni na webu - vytvořit
přihlašovací formulář, kde bude žadatelem podepsaný závazek dodat zprávu
(abstrakt) i souhlas s uvedením na webu (GDPR) (navrhne prim. Horák)

b. Cena Jana Marka Marci (prof. Mareš, prof. Brázdil)
i. přihlášení prací za rok 2018 bylo do 30. 6. 2019

1. komise vybrala práci Chang WC, Kudlacek J, Hlinka J, Chvojka J,
Hadrava M, Kumpost V, Powell AD, Janca R, Maturana MI, Karoly
PJ, Freestone DR, Cook MJ, Palus M, Otahal J, Jefferys JGR, Jiruska
P. Loss of neuronal network resilience precedes seizures and
determines the ictogenic nature of interictal synaptic perturbations.
Nature Neuroscience (Ing. Kudláček v pozici first co-authorship)

2. zajistit vyplacení odměny
ii. příště prezentace práce a předání ceny na sjezdu (event. pozvat v roce 2020 i

Ing. Kudláčka)
iii. v dalších letech bude posunut termín přihlášení na 28. 2., aby se případně

stihlo prezentovat i na sjezdech v jarním termínu

c. Statut epileptologa
i. nový žadatel

prim. MUDr. Ondřej Horák
MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
Schváleni (vystavit diplomy)

ii. zařazení na seznam epileptologů pro VZP
O

6. Ekonomika
a. informace o prostředcích na účtech (prof. Marusič)



7. Zdravotnická problematika
a. SÚKL

i. princip nezaměnitelnosti AEO projde správním rozhodnutím v rámci revize
úhrad - SÚKL bude muset akceptovat i pro další řízení

b. MZ ČR - materiály k připomínkám řešeny cestou.ČNS
i. Vyjádření k návrhu na zrušení spodní hranice pacientů léčených konopím pro

léčebné použití - 7/2019 - nedoporučili jsme, ve shodě se SON
c. CVSP - zohlednění v úhradách

i. Jednání s prof. Ouškem a dr. Pavlíkem 7/2019 - vytvořeny ORG markery pro
CZ-ORG (doc. Ošlejšková, prof. Brázdil, prof. Kršek, prof. Marusič)

ii. Jednání Meziresortní a mezioborové pracovní skupiny pro vzácná
onemocnění 6/2019 - snaha o zavedení signálních výkonů (signální výkon
.dispenzarizace pacienta se vzácným onemocněním" a signální .Orpha"
výkony)

8. Jiné společnosti a spolky
a. EPI99

i. Informace o vývoji udělených podpor za období 2015 - 2019
ii. Proběhla volba výboru a revizní komise na další období (2019 - 2023)

b. EpiStop
c. ČNS a ČLS

i. Klinický doporučený postup - Status epilepticus
1. Garant prof. Marusič
2. Autorský kolektiv - doc. Vojtěch, dr. Kudr, dr. Ooležalová, prim. Horák

ii. Sjezd ČSNS 27. - 30. 11. 2019
1. Epileptologické bloky (prof. Brázdil, prof. Marusič)

d. ČSKN - (prof. Brázdil)
i. Výbor doporučuje zvýšit odbornost nositele výkonů 29140 a 29150 na L3 a

upravit omezení počtu výkonů u 29150 - trvá
ii. Navrhnout kód výkonu pro HO EEG a ESI - trvá
iii. Komise pro funkční odbornost EEG

1. Zkoušení v TN Praha (dr. Brožová) - dop. vypsat 2-3 pevné termíny
na rok 2020

2. Zástupci do komise za ČLPE - nadále zůstává doc. Hovorka
3. Podklady - překlad GlossarylSCORE - trvá

iv. Nedostatek školících míst v EEG - nově školí FN Motol
v. sjezd ČSKN 24. - 25. 10. 2019 Brno
vi. sjezd ČSKN 22. - 23. 10.2020 Praha (org. dr. Mazanec, prof. Marusič)

e. Společnost E
f. jiné společnosti

9. Mezinárodní vztahy
a. členské příspěvky do ILAE za rok 2019 - byly uhrazeny
b. IEC 2019 Bangkok

i. Informace z Chapter Convention a GA (prof. Marusič 1 prof. Brázdil)
c. IEC 2019 Bangkok - Awards - navržen prof. Brázdil (Ambassador), nebyl vybrán
d. ECE 2020 Ženeva - Awards - European Epileptology Award, European Epilepsy

Service Award (návrh dr. Zárubová), European Epilepsy Education Award (návrh prof.
Rektor), Young Investigator Awards (návrh prof. Jiruška) - návrhy je nutné odeslat do
13. 12. 2019 - dotyční připraví podklady a zašlou doc. Ošlejškové do 30.11.2019

e. EAN Oslo - panel epilepsie (prof. Brázdil)

f. časopis Epilepsia
i. heslo pro elektronický přístup - nefunguje



ii. papírová verze - zájem má dr. Slonková (Helena Ulovcová nahlásí)
g. výzva info o CLPE na web ILAE - prof. Jiruška (do konce roku)
h. dopis ILAE na naše Ml (kontaktní adresu zašle prof. Marusič)
i. žádost Ml (zástupce ve WHO) o podporu Epilepsy Action Plan (zašle doc. Ošlejšková

a prof. Marusič)
j. ERN pro vzácná onemocnění - EpiCARE (síť pro vzácné a komplexní epilepsie)

i. výzva pro nová centra, omezený počet v rámci ERN, .ařiliovaná" pouze
v zemích kde nejsou řádná

10. Web
a. www.clpe.cz

i. zjistit možnosti profesionální úpravy stránek, event. navrhnout jiný redakční
systém (prim. Horák; lze případně konzultovat dr. Adama Kalinu)

ii. přehled vítězů Ceny Jana Marca Marci a podpořených z EPI 99 (viz výše)
iii. občasný elektronický mailing členům CLPE - získán seznam emailových

adres od CLS JEP a lze použít
iv. historie CLPE na web - koordinuje doc. Vojtěch - prof. Mareš nyní přislíbil

dodat příspěvek (do příštího výboru)
b. www.epilepsie.cz

i. hosting nyní u Archy, rozhodnout, dle konzultace výše, zda nadále setrvat
c. Wikipedie

i. rešerše anglických verzí a porovnání s českou verzí
ii. pracovní skupina (z mladých členů CLPE):

1. MUDr. Barbora Cvičková (barbora.cvickova@homolka.cz)
2. MUDr. Matěj Cervenka (matej.cervenka@homolka.cz)
3. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D. (irena.dolezalova@fnusa.cz)
4. MUDr. Martin Kudr, Ph.D. (mat.kudr@gmail.com)

iii. skupina navrhne, jakým způsobem analyzovat, přepracovávat a dále sledovat
1. epilepsie je přepsaná na wiki
2. epileptické encefalopatie k dokončení (dr. Kudr, prim. Horák - již

probíhá)
iv. odborný dohled doc. Vojtěch a prim. Horák (stanoví event. odměny)

1. práce bude honorována z EPI 99

11. Různé
a. sjednocení postupu při oznámení (ne)způsobilosti k řízení (doc. Hovorka)

i. návrh bude připomínkován (porovnání s formulářem z Brna) - finální verze
bude umístěna na web - doc. Hovorka

b. žádosti o elektrický vozík u pacientů s epilepsií - pacient účastníkem silničního
provozu a z toho vyplývající podmínky - dr. lárubová navrhne další postup

c. SUDEP materiál
i. převážil názor nevydat stanovisko
ii. kolegy o problematice dostatečně informujeme na edukačních akcích

d. EEG čepice s rozšířenou sestavou elektrod
i. zatím není dostupná

12. Příští schůze - Brno, čtvrte~6. 3. 2020 o 15,00 (U Sv. Anny)

Zápis schválil: doc. MUDr. ~#., Ph.D.

ČasU'Uga proti epilepsli
ČeskA 1ékafská společnost',

J. E. Pultyn'


