
 

 

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 

Omluveni: prim. Hadač, doc. Hovorka, doc. Kubová, prim. Kalina, prof. Komárek, prof. Mareš 

Zapsal:  Marusič 

Datum:  12. 4. 2018 

Konání:  Brno 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Schválen navržený program. 

 

2. Kontrola zápisu schůze z října 2017. 

 

3.  EPI 99 

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

i. výbor doporučil zaslat KB písemně upozornění na její neoptimální postup, 

souhlasil se setrváním u této banky (dr. Zárubová) 

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

i. přehled dosud podpořených stipendiem v roce 2018 

ii. 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 – bude převeden na účet u 

ČLS JEP (zajistí pí. Ulovcová) 

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

1. Schéma programu – čtvrtek a pátek sjezd, pátek již současně 

edukační, sobota edukační (téma předběžně neuropsychiatrické) – 

dr. Brožová pošle detailní návrh do konce 6/2018 

2. Náplň programu bude zaslána k připomínkám všem členům výboru 

3. Schůze výboru ve čtvrtek 18:30 až 20:00 

4. Plenární schůze ČLPE v pátek ke konci programu 

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

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


i. úspěšně proběhl, z ČR se účastnilo 6 kolegů s podporou EPI 99 

ii. příští termín – 21. – 25. 1. 2019 

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

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

i. Nízká účast z ČR – prof. Rektor pošle ještě znovu info o programu a o 

zvýhodněných podmínkách pro účastníky z ČR 

 

5. Členství 

a. per rollam byli v mezidobí schváleni: 

MUDr. Mgr. Daniel Klement, Ph.D. 

MUDr. Ondřej Strýček 

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

c. členství bylo schváleno těmto žadatelům: 

MUDr. Matúš Bašovský  

MUDr. Hana Pikulová 

MUDr. Matěj Červenka 

MUDr. Barbora Cvičková 

MUDr. Markéta Vlčková, Ph.D. 

6. Stipendia, ceny, statut epileptologa 

a. podpora EPI 99 schválená per rollam:  

MUDr. Petr Fábera, VIREPA – EEG kurz 2018 

Prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., konference AES 2017, USA 

MUDr. Mgr. Daniel Klement, Ph.D. – EPODES 2018 

MUDr. Róbert Leško – EPODES 2018 

MUDr. Eva Pešlová – EPODES 2018 

MUDr. Michaela Tomečková – EPODES 2018 

MUDr. Anežka Bělohlávková – EPODES 2018 

MUDr. Ondřej Strýček – EPODES 2018 

b. podpora EPI 99  

MUDr. Markéta Vlčková, Ph.D. – Dianalund Conference 2018 

MUDr. Jana Zárubová – Dianalund Conference 2018 

c. další podporu EPI 99 lze předpokládat pro ECE 2018 ve Vídni – zatím nebyla 

vyhodnocena abstrakta – bude schváleno per rollam 

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 bude do 30. 6. 2018 

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

e. Statut epileptologa 

i. nový žadatel  

1. MUDr. Klára Stillová – schválena – zaslat certifikát (pí. Ulovcová) 

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

Brožová, dr. Tomášek 

1. otázky přepracovány do formátu single best answer 

- zdroje: Farmakorezistentní epilepsie, Epistandardy, SPC 

jednotlivých antiepileptik 

2. pracovní skupina rozeslala finální verzi členům výboru bez vyznačení 

správných odpovědí 



3. připomínky budou zapracovány a test finalizován do 30. 4. 2018 

4. limit pro úspěšné absolvování testu – 80 % 

 

7. Ekonomika 

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

 

8. Zdravotnická problematika 

a. SÚKL 

i. vyjádření Briviact a zaměnitelnost antiepileptik – per rollam (dr. Marusič)  

ii. plná úhrada retardovaného CBZ (připraví dr. Zárubová) 

b. MZ ČR – materiály k připomínkám řešeny cestou ČNS 
c. nová klasifikace epilepsií a záchvatů – česká verze (doc. Ošlejšková, prof. Marusič) 

i. česká verze byla publikována v Neurologii pro praxi 1/2018 
ii. bude umístěna na webu ČLPE (dr. Tomášek) 

iii. ILAE otázka „oficiálního překladu“ – výbor se shodl, že je takový překlad do 
budoucna vhodný – ILAE osloví doc. Ošlejšková, prof. Marusič 

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

i. projednat další postup 

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. Desatero pro záchranáře (dr. Zárubová) 

1. Připomínky ČSARIM + dr. Pleskot – nesouhlas se zařazením 

midazolamu i.v. jako alternativy do přednemocniční péče pro léčbu 

časného SE a s vyřazením valproátu a levetiracetamu z léčby 

rozvinutého SE – dr. Zárubová připraví odpověď 

b. ČNS 

i. 2018 sjezd na Slovensku (Martin)  

1. Účast členů výboru minimální – program zajistí prof. Brázdil, prof. 

Marusič, dr. Tomášek, event. další 

ii. DRG báze v rámci DRG Restart – epilepsie – k připomínkování do 30. 4. 2018 

– prof. Marusič zašle k připomínkování  

c. ČSKN – (prof. Brázdil) 

i. Návrh kódu 29151 pro extraoperační přímou kortikální elektrickou stimulaci 

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

upravit omezení počtu výkonů u 29150  

iii. Navrhnout kód výkonu pro HD EEG a ESI 

d. Společnost E 

e. jiné společnosti 

 

 

10. Mezinárodní vztahy 

a. členské příspěvky do ILAE za rok 2018 – budou uhrazeny (pí. Ulovcová) 

b. IEC 2018 Vídeň 

i. Chapter Convention (zúčastní se prof. Marusič a dr. Zárubová) 

c. ILAE – vyplněna Global Survey on Epilepsy Care (prof. Marusič) 



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

i. Update info bude na podzimním jednání výboru 

e. časopis Epilepsia (pí. Ulovcová) 

i. bude ověřena správnost hesla pro elektronický 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 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. přepracování některých záložek a aktualizace informací (dr. Tomášek) 

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. navržena 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. práce může být honorována z EPI 99 – dle výsledku, který bude prezentován 

na podzimním jednání výboru 

  

12. Různé 

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

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

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 – Průhonice u Prahy, čtvrtek 4. 10. 2018 v 17:00. 

 

Zápis schválil: Marusič 
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