
 

 

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, prim. Hadač, doc. Hovorka, doc. Kubová, dr. Tomášek, prof. Mareš 

Omluveni: prof. Rektor, prof. Komárek, prim. Kalina 

Zapsal:  Ulovcová, Marusič 

Datum:  5. 10. 2017 

Konání:  Průhonice u Prahy 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Schválen navržený program. 

 

2. Kontrola zápisu schůze z března 2017. 

 

3.  EPI 99 

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

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

i. přehled podpořených stipendiem v roce 2017 (bude zveřejněn na webu) 

ii. provedeny úpravy pravidel na webu 

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

iii. schváleny další úpravy 

1. zrušena podmínka schválení 2/3 výborů v případě částek nad 50 tis. 

2. zprávy z akcí na web – podpoření dodají zprávu ze stáže / abstrakt z 

konference 

3. žadatelé o podporu EPI 99 musí mít uhrazeny členské příspěvky 

 

4. Sjezdy a jiné odborné akce 

a. Podzimní Průhonice (Dny J. Dolanského) – 6. – 7. 10. 2017 (dr. Brožová) 

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

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

ii. 2018 – spojení s podzimními Průhonicemi – 4. – 6. 10. 2018 (dr. Brožová) 

c. EPODES (Basic Course) – 22. – 26. 1. 2018 v Brně (prof. Rektor) 

i. členové výboru vyzváni, aby zvážili účast mladých kolegů ze svých pracovišť, 

bude výzva i na členské schůzi a na webu – možnost žádat o podporu EPI 99 

d. Den Ligy v Brně – 13. 4. 2018 (prof. Brázdil) 

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


e. IV. Congress on Epilepsy, Brain and Mind – 3. – 5. 5. 2018 v Brně, finanční pokrytí 

částečně z grantu ILAE 50 000 USD – částka již převedena na Guarant Int. (prof. 

Rektor, prof.  Marusič), členům výboru bude prominut registrační poplatek  

 

5. Členství 

a. per rollam byli v mezidobí schváleni: 0 

b. dle evidence ČLS JEP je v ČLPE k 7. 9. 2017 celkem 221 členů  

c. členské příspěvky – neplatiči – info z ČLS JEP (pí. Ulovcová) 

i. ČLS sama vyzývá neplatiče, po 3 letech zruší členství 

ii. pokusíme se aktivně upomínat členy, kteří dva roky nezaplatí 

d. členství bylo schváleno těmto žadatelům: 

i. Mgr. Alice Maulisová 

 

6. Stipendia, ceny, statut epileptologa 

a. podpora EPI 99 schválená per rollam  

i. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D. – IEC Barcelona, aktivní účast, bursary ze 

strany IEC nebylo uděleno 

ii. MUDr. Martin Pail, Ph.D. – Mayo Clinic, vědecký pobyt 

iii. Mgr. Petr Zlonický, DiS – ČSKN Č. Budějovice 

iv. Mgr. Grygoryi Tsenov, Ph.D. – krátkodobé vědecké pobyty v ČR (FÚ AV) 

b. podpora EPI 99 

i. MUDr. Barbora Beňová – ILAE kurz San Servolo – Bridging clinical with basic 

epileptology 7/2017 – náklady přesáhly částku 50 tis. Kč (cca 70 tis.) – 

navýšení schváleno 

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

i. vítězná práce za rok 2016 

Szczurowska E, Ergang P, Kubová H, Druga R, Salaj M, Mareš P.  

Influence of early life status epilepticus on the developmental expression 

profile of the GluA2 subunit of AMPA receptors. Exp Neurol. 2016 Sep; 

283 (Pt A): 97-109.  

ii. výsledek za rok 2016 bude vyhlášen na webu, vyplacení odměny 

iii. přihlášení prací za rok 2017 bude do 30. 6. 2018 

d. Statut epileptologa 

i. není nový žadatel  

ii. revize otázek na statut epileptologa – doc. Vojtěch, dr. Brožová, dr. Tomášek 

1. otázky přepracovány do formátu single best answer 

2. zdroje: Farmakorezistentní epilepsie, Epistandardy, SPC jednotlivých 

antiepileptik 

iii. pracovní skupina (viz výše) rozešle finální verzi členům výboru bez vyznačení 

správných odpovědí a případné připomínky zapracuje, členové výboru 

navrhnou limit pro úspěšné absolvování testu – předběžně 80 % 

 

7. Ekonomika 

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

 

8. Zdravotnická problematika 

a. SÚKL  

i. Lamictal, Rivotril – dostupnost v lékárnách a možný reexport (dr. Zárubová) 



info na webu 

ii. stanovisko ke generickému zaměňování antiepileptik (dr. Zárubová) 

info na webu 

iii. Brivaracetam – referenční skupina s LCM, ZNS a ESL (prof. Marusič) 

výbor nesouhlasí s vytvářením (pseudo)referenčních skupin, omezení 

preskripce nových AED (např. BRV) pro pacienty s farmakorezistentní 

epilepsií 

iv. vyjádření k valproátu (dr. Zárubová) 

pacientky jsou informovány o rizicích, způsob informování a způsob 

zápisu o této skutečnosti do zdravotní dokumentace je na rozhodnutí 

ošetřujícího lékaře 

b. MZ ČR  
i. novela vyhlášky o zdravotní způsobilosti k zbrojním průkazům (prof. Marusič) 

zatím není schválena, návrh musel odpovídat rozdělení skupin pro 
zbrojní průkazy a je analogický posuzování způsobilosti k řízení m.v. 

c. MV ČR 
i. novelizace vyhlášky Ministerstva vnitra ČR o zdravotní způsobilosti 

příslušníků bezpečnostních sborů (prof. Marusič) 
d. VNS – změna indikace v katalogu úhrad pojišťoven (dr. Tomášek) 

i. stávající formulaci nebudeme nyní připomínkovat 
e. nová klasifikace epilepsií a záchvatů – česká verze (doc. Ošlejšková, prof. Marusič) 

i. diskutovány výrazy v češtině 
ii. česká verze bude zveřejněna na webu ČLPE a publikována v NPP 

f. CVSP – zohlednění v úhradové vyhlášce – (prof. Marusič) 

i. projednán další postup – 2 možné způsoby zohlednění centrové péče 

1. koeficient pro CVSP plošně pro všechny pacienty dg G 40X 

2. registrace nového zdravotního výkonu „komplexní dg. 

farmakorezistentního pacienta s epilepsií – kandidáta 

epileptochirurgické léčby“ 

ii. doplnění podkladů pro zdravotní výkon podklady ze zahraničí (Německo) 

iii. projednání dalšího postupu na úrovni poskytovatelů ZP, plátců a MZ  

 

9. Jiné společnosti a spolky 

a. EpiStop  

i. Aktualizace Souboru minimálních standardů (dr. Zárubová) 

1. verze 2017 http://www.clpe.cz/Epistandardy_2017_web.pdf 

ii. Desatero pro záchranáře (dr. Zárubová) – změnit pořadí bodů (1. a 2. až na 

konec), vytvořit kratší verzi s nejdůležitějšími body 

b. ČNS 

i. zpráva z EAN – panel epilepsie (prof. Brázdil) 

chybějící komunikace uvnitř panelu i s dalšími skupinami 

ii. 2018 sjezd na Slovensku (Martin) 

iii. září 2018 Česká neurologická akademie – epilepsie není tématem 

c. ČSKN – nový výbor – předsedou zvolen prof. Brázdil 

d. Společnost E 

e. jiné společnosti 

i. Dánské velvyslanectví - otázky: epilepsie a profesionální řidiči (prof. Marusič) 

 

 

http://www.clpe.cz/Epistandardy_2017_web.pdf


10. Mezinárodní vztahy 

a. členské příspěvky do ILAE za rok 2017 – uhrazeny (pí. Ulovcová) 

b. zprávy z IEC 2017 Barcelona 

i. prof. Rektor – Ambassador for Epilepsy 

ii. Czech League Against Epilepsy – recognition of 75 years of service 

1. Ed Bertram – dopis ministrovi zdravotnictví (prof. Marusič) 

iii. Chapter Convention, General Assembly (prof. Marusič, dr. Zárubová) 

c. zastoupení v komisích ILAE – prof. Rektor, doc. Jiruška, doc. Kubová 

d. složení CEA pro období 2017–2021 – info o výsledku voleb 

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

i. z ČR Motol a Brno – informace o uspořádání sítě a možnosti přístupu dalších 

center (prof. Marusič) 

f. časopis Epilepsia (pí. Ulovcová) 

i. bude ověřena správnost hesla pro elektornický přístup 

ii. papírová verze bude již snad zasílána na správnou adresu  

 

11. Web 

a. www.clpe.cz 

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

ii. občasný elektronický mailing členům ČLPE – dle vyjádření členů na valné 

hromadě ano, zatím nebyl žádný odeslán – seznam emailových adres znovu 

vyžádá H. Ulovcová od ČLS JEP 

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. New AAN-AES guidelines on sudden unexpected death in epilepsy – na web 

v angličtině 

b. www.epilepsie.cz 

i. hosting dále u Archy, finanční podmínky přiměřené 

ii. adresa byla již sloučena s adresou clpe.cz 

c. Wikipedie 

i. rešerše anglických verzí a porovnání s českou verzí 

ii. členové výboru navrhnou ze svých pracovišť (mladé) kolegy, kteří vytvoří 

pracovní skupinu a a navrhnou, jakým způsobem analyzovat, přepracovat a 

dále sledovat, tato práce může být honorována z EPI 99 

  

12. Různé 

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

i. návrh bude připomínkován a finální verze bude umístěna na web 

 

13. Příští schůze 12. 4. 2018 od 18:00 v Brně 

 

Zápis schválil: Marusič 

http://www.clpe.cz/
http://www.epilepsie.cz/

