
  

 

Zápis ze schůze výboru České ligy proti epilepsii ČLS JEP 

 

Přítomni: prof. Marusič, doc. Ošlejšková, prof. Brázdil, prof. Kršek, doc. Vojtěch, dr. Zárubová, dr. 

Brožová, dr. Tomášek, prof. Rektor, prim. Hadač, doc. Hovorka, prim. Kalina, prof. Komárek 

Omluveni:, doc. Kubová, prof. Mareš 

Hosté: doc. Donáth, dr. Doležalová, dr. Červenka 

Zapsal:  prof. Marusič 

Datum:  4. 10. 2018 

Konání:  Průhonice u Prahy 

__________________________________________________________________________ 

 

 

1. Schválen navržený program. 

 

2. Kontrola zápisu schůze z dubna 2018. 

 

3.  EPI 99 

a. výnosy podílových listů u KB (dr. Zárubová) 

i. výbor doporučil znovu probrat s KB neoptimální postup, poslední pokus u této 

banky (dr. Zárubová) 

b. podpora EPI 99 (dr. Zárubová, prof. Marusič) 

i. provedeny úpravy pravidel na webu 

http://www.clpe.cz/Pravidla_pro_stipendia_EPI99.pdf 

 

4. Sjezdy a jiné odborné akce 

a. Epileptologické sjezdy (2017 Brno, 2018 Čechy, 2019 Slovensko) 

i. 2017 Brno – 22. – 23. 11. 2017 společně s ČSNS (prof. Brázdil) 

1. Vyúčtování – zisk pro ČLPE 148 353,90 Kč – převeden na účet u 

ČLS JEP 

ii. 2018 Průhonice – 4. – 6. 10. 2018 (dr. Brožová) 

1. Info 

2. Plenární schůze ČLPE v pátek ke konci programu 

iii. 2019 Slovensko – podzim, organizuje doc. Donáth – termín a místo budou 

upřesněny 

iv. 2019 Průhonice  – 4. – 5. 10. 2019  

b. EPODES (Advanced Course) – příští termín 21. – 25. 1. 2019 

i. Účastníci z ČR budou opět podpořeni z EPI 99 

c. Den Ligy v Brně – 29. 3. 2019 (prof. Brázdil) 

d. IV. Congress on Epilepsy, Brain and Mind – 3. – 5. 5. 2018 v Brně – (prof. Rektor) 

i. Velmi dobré zastoupení řečníků, ale bohužel relativně nízká účast z ČR 

ii. Další možná na podzim 2019 v Záhřebu – zatím v jednání 

 

http://www.clpe.cz/Pravidla_pro_stipendia_EPI99.pdf


5. Členství 

a. per rollam byli v mezidobí schváleni: 

Ing. Pavel Říha 

b. členství bylo schváleno těmto žadatelům 

Ing. David Kala 

Mgr. Ondřej Novák, Ph.D. 

Bc. Vojtěch Kumpošt 

MUDr. Barbora Deutschová  

Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D. 

MUDr. Eva Smolová 

MUDr. Lenka Knedlíková 

MUDr. Bc. Matyáš Ebel 

 

c. dle evidence ČLS JEP je v ČLPE 223 členů (stav k 2. 10. 2018) 

d. věková struktura členů – info od ČLS JEP (do 40 let 45, nad 60 let 96) 

e. sekce mladých YES - do 40 let, iniciována a podpořena v rámci ILAE i ILAE-Europe, 

může být nezávislá i závislá na ČLPE, zástupce YES bude zván jako host na 

jednáních výboru 

i. první schůzka proběhla souběžně 4. 10. 2018, cca 25 členů 

ii. koordinuje společně dr. Doležalová a dr. Fábera 

iii. otázka, zda splní formální požadavky pro sekci OS, nebo budou jako volné 

uskupení členů  

f. volby do výboru na další období (1. 7. 2019 až 30. 6. 2023) – nutné dle statutu a 

volebního řádu  

i. bude organizovat prof. Rektor 

 

6. Stipendia, ceny, statut epileptologa 

a. podpora EPI 99 schválená per rollam – 0  

b. podpora EPI 99  schválená: 

Ing. Pavel Říha – 1-1,5měsíční stáž MNI, prof. Bernasconi (50 tis. Kč) 

MUDr. Kamila Volná – ECE Vienna (cca 15 tis. Kč) 

MUDr. Adam Kalina – kurz ILAE VIREPA (cca 24 tis. Kč) 

Podpoření dodají zprávu (abstrakt) a budou uvedeni na webu 

c. žádost o podporu EPI 99 mimořádná: 

Mgr. Dana Buršíková (Brabcová), Ph.D. (75 tis. Kč) – monografie "Dítě 

s epilepsií v prostředí školy", cca 200 stran 

finanční příspěvek ČLPE by byl využit na rozšíření monografie v rámci 

komunity (konkrétně nákup 300 knih po 230 Kč a jejich poskytnutí školám 

navštěvovaných dětmi s epilepsií, rodičům těchto dětí zapojeným ve 

výzkumných šetřeních, dětským neurologům apod. a propagaci knihy – 

náklady 6 000 Kč). 

i. Dr. Buršíková zašle členům výboru tiskový náhled (pdf), poté hlasování o 

udělení podpory  

d. Cena Jana Marka Marci  (prof. Mareš, prof. Brázdil) 

i. vítězná práce za rok 2016 – Szczurowska E, et al. – zajistit vyplacení odměny 

(pí. Ulovcová)  

ii. přihlášení prací za rok 2017 bylo do 30. 6. 2018 – nebyla přihlášena žádná 

práce 

iii. úprava pravidel – byla projednána e-mailově (prof. Mareš, prof. Brázdil), bude 

na webu  

e. Statut epileptologa 

i. nový žadatel  

MUDr. Roman Macek – schválen – zaslat certifikát (pí. Ulovcová) 

ii. Zařazení na seznam epileptologů pro VZP 

MUDr. Svatava Večeřová 



MUDr. Roman Macek 

Schváleni – zařadit na seznam 

iii. revize otázek na statut epileptologa – pracovní skupina doc. Vojtěch, dr. 

Brožová, dr. Tomášek 

1. test byl již finalizován 

2. limit pro úspěšné absolvování testu – 80 % 

 

7. Ekonomika 

a. informace o prostředcích na účtech (prof. Kršek, prof. Marusič) 

 

8. Zdravotnická problematika 

a. SÚKL 

i. Odborné stanovisko k zaměnitelnosti nových antiepileptik – odesláno 30. 6. 

2018, ve zkrácené verzi bude publikováno v Neurologii pro praxi 5/2018 (prof. 

Marusič)  

ii. Pokusit se změnit podmínky úhrady u levetiracetamu – prim. Hadač 

iii. plná úhrada retardovaného CBZ – připraví dr. Zárubová 

iv. thiopental – výpadek v dodávce, zjistit možnosti získat surovinu k magistraliter 

přípravě nebo mimořádný dovoz  

b. MZ ČR – materiály k připomínkám řešeny cestou ČNS 
i. Úprava pro posuzování způsobilosti na zbrojní průkazy akceptována 

c. nová klasifikace epilepsií a záchvatů – česká verze (doc. Ošlejšková, prof. Marusič) 
i. byla umístěna na webu ČLPE (dr. Tomášek) 
ii. ILAE otázka „oficiálního překladu“ – výbor se shodl, že je takový překlad do 

budoucna vhodný – ILAE osloví prof. Marusič 
d. CVSP – zohlednění v úhradové vyhlášce, zvláštním kódem nebo v DRG systému 

(DRG re-start) 

i. schůzka na MZ s náměstkyní ministra dr. Šteflovou 9. 10. 2018 – dr. 

Zárubová, prof. Marusič, prof. Komárek 

 

9. Jiné společnosti a spolky 

a. EpiStop  

i. Desatero pro záchranáře (dr. Zárubová) 

1. schváleno ČSARIM – definitivní znění rozesláno 

2. ozvala se Společnost urgentní medicíny, která s textem nesouhlasí a 

chtěla by zpracovat jako standardní doporučený postup 

3. název schváleného textu přejmenovat na POSTUP A LÉČBA U 

EPILEPTICKÉHO ZÁCHVATU A V INICIÁLNÍCH FÁZÍCH STATUS 

EPILEPTICUS, a rozeslat 

b. ČNS 

i. 2018 sjezd na Slovensku (Martin) 

1. Návrh programu zaslán doc. Donáthovi a prof. Kurčovi 

ii. DRG báze v rámci DRG Restart – epilepsie – schůzka se zástupci MZ/ÚZIS 

při jednání výboru ČNS 6/2018 

c. ČSKN – (prof. Brázdil) 

i. Návrh kódu 29151 pro extraoperační přímou kortikální elektrickou stimulaci – 

postoupil do dalšího kola jednání – prof. Marusič, dr. Fábera 

ii. Výbor doporučuje zvýšit odbornost nositele výkonů 29140 a 29150 na L3 a 

upravit omezení počtu výkonů u 29150 – trvá 

iii. Navrhnout kód výkonu pro HD EEG a ESI – trvá 

iv. Úprava stanov komise pro funkční odbornost EEG – schválena v mezidobí 

v. Nedostatek školících míst v EEG –  t.č. školí pouze TN Praha a FN USA Brno 

vi. 2019 sjezd Brno – 24. – 25.10. 2018 

 

d. Společnost E 

e. jiné společnosti 



 

 

10. Mezinárodní vztahy 

a. členské příspěvky do ILAE za rok 2018 – byly uhrazeny – 85 USD = 1900 Kč 

b. ECE 2018 Vídeň 

i. Chapter Convention (info prof. Marusič / dr. Zárubová) 

c. IEC 2019 Bangkok - Awards - Ambassador, Life Time Achievement 

d. ERN pro vzácná onemocnění – EpiCARE (síť pro vzácné a komplexní epilepsie)  

i. Zatím není výzva pro nová centra, řeší se BREXIT 

e. časopis Epilepsia (pí. Ulovcová) 

i. heslo pro elektronický přístup – nefunguje, pí. Ulovcová znovu zaurguje 

ii. papírová verze přišla jednorázově jako velký balík – zájemci se mohou hlásit 

pí. Ulovcové 

 

11. Web 

a. www.clpe.cz 

i. přehled vítězů Ceny Jana Marca Marci a podpořených z EPI 99 

ii. občasný elektronický mailing členům ČLPE – získán seznam emailových 

adres od ČLS JEP a lze použít 

iii. vzdělávání – web, sledování akcí, monitorování témat, blízké obory – 

koordinuje dr. Brožová  

iv. historie ČLPE na web – koordinuje doc. Vojtěch, chybí zatím odezva od 

oslovených – trvá, prof. Mareš přislíbil dodat příspěvek 

v. přepracování některých záložek a aktualizace informací (dr. Tomášek + 

výhledově někdo z YES) 

b. www.epilepsie.cz 

i. hosting dále u Archy, finanční podmínky přiměřené – nadále setrvat 

c. Wikipedie 

i. rešerše anglických verzí a porovnání s českou verzí 

ii. pracovní skupina (z mladých členů ČLPE):  

1. MUDr. Barbora Cvičková (barbora.cvickova@homolka.cz) 

2. MUDr. Matěj Červenka (matej.cervenka@homolka.cz) 

3. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D. (irena.dolezalova@fnusa.cz) 

4. MUDr. Kamila Volná (kamila.volna@gmail.com) 

5. MUDr. Martin Kudr, Ph.D. (mat.kudr@gmail.com) 

iii. skupina navrhne, jakým způsobem analyzovat, přepracovávat a dále sledovat 

iv. odborný dohled doc. Vojtěch a prim. Horák 

v. práce může být honorována z EPI 99  

  

12. 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 

ii. oznámení nezpůsobilosti k řízení u cizinců – iniciovala dr. Listoňová, společně 

s doc. Hovorkou konzultovali s dr. Machem (ČLK) a získali odpověď 

z Ministerstva dopravy k řešení této situace – odpověď bude umístěna na 

web a zaslána na vědomí ČLS JEP a k rozšíření ostatním odborným 

společnostem 

b. žádosti o elektrický vozík u pacientů s epilepsií – pacient účastníkem silničního 

provozu a z toho vyplývající podmínky – dr. Zárubová navrhne další postup 

 

13. Příští schůze – Brno, čtvrtek 28. 3. 2019 v 18:00 

 

Zápis schválil: prof. Marusič 
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