
 
 
Zápis z pracovní schůzky výboru České ligy proti epilepsii 
 
Přítomni: prim.Hadač, prof.Brázdil, prim.Kalina, prof.Komárek, doc.Kuba, doc Marusič, 

doc.Ošlejšková, dr.Zárubová, doc.Hovorka, doc.Kubová, prof.Mareš, 
dr.Vojtěch 

Omluveni:     prof.Rektor, dr.Brožová, doc.Kršek 
Zapsal:  doc.Kuba 
Datum:  6.10.2011 
Konání:         Praha  
_________________________________________________________ 
 
1.  
Proběhla volba předsedy revizní komise – stala se jím Doc.Kubová. 
Následně prof.Brázdil poděkoval prim.Hadačovi a dr.Zárubové za činnost v čele ČLPE 
v uplynulém funkčním období. 
 
2.  
Bylo diskutováno finanční ohodnocení pro sekretářku ČLPE, Doc.Kuba bude kontaktovat 
ČLS JEP za účelem uzavření smlouvy, sekretářka bude tak placena z prostředků ČLPE. 
 
3. 
Aktivity výboru od poslední schůze 
Splněno:  
Aktualizace Seznamu epileptologů a Seznamu pro VZP 
Zpráva o účetnictví ČLPE vypracována – prim.Kalina s ní seznámil Výbor ČLPE 
 
Nesplněno:  
Standardy EEG – diskuse se Společností pro klinickou neurofyziologii – prof.Brázdil, 
doc.Marusič (zatím neproběhla schůze ČSKN);  prim. Hadač poskytne plán školení  EEG 
v Thomayerově nemocnici – jako podklad pro další diskusi.  
Dr.Zárubová – databáze antiepileptik dostupných v ČR 
Dr.Vojtěch – dokončí českou epileptologickou literaturu 
Doc.Kuba – překlad stanov ČLPE do AJ 
Doc. Marusič – revize stanov ČLPE 
 
4.  
Cena Marka Marci pro rok 2010 – prof.Mareš:  
Vítězem je dr. Pail, práce bude přednesena na příštím epileptologickém sjezdu (Tále, SR 
v roce 2012); vyhlášena soutěž o Cenu Marka Marci za rok 2011 – Návrhy poslat 
prof.Marešovi do termínu 28.2.2012.  
 
5.  
Diskuse stran zvýšení členských příspěvků ČLPE. Odhlasováno navýšení na 150 Kč za jeden 
rok - bude předloženo na plenárním zasedání ČLPE dne 7. 10. 2011. 
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6.  
Prof.Brázdil prezentoval výsledky dotazníků rozeslaných epileptologům, kteří jsou na 
Seznamu pro VZP -  95% dotázaných označilo, že Statut epileptologa má pozitivní význam, 
pro 60% z nich má pozitivní dopad zařazení na Seznam pro VZP (zejména v lepší pozici při 
jednání s pojišťovnami) a u 80% dotázaných došlo ke navýšení počtu pacientů s epilepsií po 
získání statutu epileptologa.  
 
7.  
Informace z ECC v Římě 
Referuje prof.Brázdil 
Hand over Hand sport and epilepsy – na starost si bere dr.Zárubová 
Conflict of intrest + discosure form – je doporučeno ILAE  
Deklarace o epilepsii v Evropském parlamentu – aktuálně byla schválena v Evropském 
parlamentu 
 
8. 
Informace z ICC  
Referuje doc.Marusič, stejné viz bod 7. 
 
9.  
Informace z ILAE General Assembly  
Referuje doc.Kuba. Přijetí nových členu ILAE, změny ve stanovách ILAE odhlasovány, 
změna voleb.  
 
10.  
Informace o výsledku schůzky k DRG (21.9.). Prof. Brázdil informoval o schůzce s Consult H 
-  stran DRG systému a možného dopadu na financování pacientů s farmakorezistentní 
epilepsií. Vše je v jednání. 
 
11. 
Financování sítě sociálních pracovníků  
Výbor byl Dr. Zárubovou a prof. Brázdilem informován o krocích provedených a 
plánovaných pro zajištění financování sítě specializovaných epileptologických sociálních 
pracovníků v ČR. Vzhledem k malé pravděpodobnosti získání finančních prostředků v plné 
výši v rámci sponzoringu, bylo dr. Zárubové doporučeno: 1/ dokončit jednání s potenciálními 
sponzory a 2/ provést audit aktuálních požadavků na krytí sítě z prostředků Epistopu. 
Současně bylo doporučeno v maximální míře zařadit epileptologické sociální pracovníky do 
epileptologických týmů, financovaných z protředků konkrétních nemocnic (s maximálním 
možným úvazkem pro soc. pracovníka dle regionálních možností). V případě nedostatku 
prostředků na udržení stávající sítě bylo odsouhlaseno v krajní variantě síť zredukovat 
s ponecháním minimálně dvou pracovníků v rámci epileptochirurgických pracovišť (Praha, 
Brno). 
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12. 
Informace z kategorizační komise a jiné stran léků – doc. Marusič 
Generika – trvá předchozí stanovisko výboru. Záměnu přípravků, zejména u dlouhodobě 
kompenzovaných pacientů nedoporučujeme. 
Úhrady – výrazné snížení úhrady karbamazepinu i retardovaného karbamazepinu, bylo 
zasláno stanovisko SÚKL, t.č. se očekává končené rozhodnutí MZ. Vzhledem k tomu, že jde 
o základní antiepileptikum, je nutné zajistit dostupnost pro pacienty s žádným nebo 
minimálním doplatkem. 
 
13.  
Přijetí nových členů (statuty a seznam) 
Dr. Doležalová – přijata za člena ČLPE 
Dr. Zakoutová – přijata za člena ČLPE 
Dr. Hájková – udělen Statut epileptologa a zařazena na Seznam pro VZP 
Dr. Bučková - udělen Statut epileptologa a zařazena na Seznam pro VZP 
 
14.  
Informace o nadcházejících odborných akcích 
Prof. Brázdil informoval a následujících odborných akcích: ČNS 2011, EPODES 2012, EBM 
2012, Den ČLPE 2012 , Účes. a slov. epileptologický sjezd 2012 21-22.9. Tále, ECE 2012, 
Průhonice 2012 – asi 2 týdny po ECE – cca polovina října 2012). 
 
15.  
ČR bude kandidovat na uspořádání ECE v roce 2016. Žádost ECC odešle prof.Brázdil. 
 
16.  
Doc.Marusič informoval o možných změnách webových stránek – rozhodnuto změnit grafiku, 
stránky zůstanou statické. Dr. Tomášek zajistí alespoň dva návrhy.  
 
17.  
Výbor schválil aktualizaci testových otázek pro Statut epileptologa. Koordinace se ujme doc. 
Marusič. 
 
18.  
Nominace na European Epileptology Award 2012 (Londýn, deadline 30.1.2012) 
Dr. Zárubová pošle návrh na nominaci prof. Pavla Mareše. 
 
19.  
Prof. Brázdil informoval o programu Plenární schůze ČLPE dne 7.10.2011. 
 
20.  
Výhodnost periodicity českých epileptologických sjezdů k diskusi na další výbor. 
 

(K zveřejnění na webu předal Doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.)


