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

prof.Rektor, dr.Brožová  
Omluveni:     doc.Kršek, prim.Hadač, prim.Kalina, dr.Zárubová, doc.Hovorka, doc.Kubová,    
                        prof.Mareš, dr.Vojtěch 
Zapsal:  doc.Kuba 
Datum:  15.3.2012 
Konání:          Brno 
 

 Schválen program Výboru navržený prof. Brázdilem 
 
 Kontrola plnění úkolů z poslední schůze  

 
o Nominace na Epilepsy Award (doc.Kuba, as. Zárubová) - odesláno 
o Aktualizace otázek pro Statut epileptologa – doc.Marusič rozešle 

aktualizovanou verzi k připomínkování 
o Revize stanov – ČLS provedla revizi stanov a vyzvala ostatní společnosti 

k revizi stanov tak, aby byly v souladu se stanovami ČLS: Pozměníme body 
tak, aby byly v souladu se stanovami ČLS a budou předloženy ke schválení 
Plenární schůzi která proběhne v rámci Doškolovacího kurzu v Průhonicích na 
podzim roku 2012  

o Překlad stanov do AJ– po nových stanovách ČLPE 
o Česká epileptologická literatura – dr. Vojtěch – odevzdáno 
o Databáze AED dostupných v ČR - as. Zárubová splnila 

 
 Podpora EBM2 ze strany ČLPE 

Odhlasováno internetově. 250 tisíc, ČLPE je stříbrný partner. Prof.Rektor informoval 
o počtu přihlášených a rozeslání aktualizovaného programu 
  

 Informace z jednání s MZ ČR na téma „Legislativní ukotvení koncepce péče o 
pacienty s epilepsií a specializovaných center pro epilepsie“ 
Prof. Brázdil informoval o jednání na MZ.  
Prof. Komárek – informoval  o Zákonu o zdravotních službách, platí od 1.4.2012. 
Budou vyvinuty další snahy o akceleraci procesu na MZ.  

 
 Vzdělávání v epileptologii – diskuse o možném Certifikovaném kursu v epileptologii, 

počkáme na ukotvení 4 stupňového systému v epileptologii 
  
 Zařazení VNS a intrakraniálních elektrod do DRG 

Prof.Brázdil inf. o jednání s Consult H, zatím se řeší pouze VNS. 
 

 Zprávy z kategorizační komise (doc. Marusič) 
Informace o aktuálních doplatcích na základní antiepileptika (CBZ, PRM). Zrušení 
úhrady piracetamu (ve všech indikacích). 
       

 Nový design webu ČLPE 
             Vyhrál návrh 2. Dr. Tomášek zpracuje do finální podoby a pošle k odsouhlasení. 
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 Návrh kandidátů do oborové komise IGA MZ   
Za ČLPE prof. Brázdil 
 

 ILAE election – president ILAE 
Kandidátem ČLPE za post Prezidenta ILAE je E. Perucca (9 hlasů z 9) 

 
 EPODES – prof. Rektor informoval o proběhlém kurzu a přípravě dalšího EPODES 

kurzu, který bude opět v Brně 
 

 Slovenský a český epileptologický sjezd 2012 (Tále-SR) proběhne  ve dnech 21-22.9.   
 

 Tradiční doškolovací kurs v Průhonicích proběhne 19-20.10.2012 
 

 Český a slovenský epileptologický sjezd 2013. Navrženo jej  spojit s Dny dětské 
neurologie na jaře 2013. Doc. Ošlejšková byla pověřena jednáním ve Výboru 
Společnosti dětské neurologie 

 
 Epilepsie a osteoporóza – společný doporučený postup ČLPE a České 

endokrinologické společnosti ČLS JEP – Výbor schválil pracovní skupinu pro 
vypracování Doporučeného postupu (Dr.Šimko, Doc. Ošlejšková, Doc. Hovorka, Dr. 
Zárubová). Doc. Ošlejšková pověřena koordinací. Součástí skupiny bude revmatolog 
(dr.Franeková) a osteolog (dr.Kasalický). Dr.Zárubová oba zmíněné osloví.   

 
 Noví členové ČLPE – Dr. Elišák Martin, Dr.Martinkovič Lukáš, Dr. Štillová Klára - 

schváleno  
 

 Statut epileptologa – Dr.Munzar (garant doc.Kršek), Dr.Charouzdová (garant 
doc.Marusič), Dr.Krýsl (garant doc. Marusič) – schváleno 

 
 Seznam epileptologů pro VZP – schválena žádost Dr.Charouzdové (garant doc. 

Marusič) 
 

 Stipendia Epi99 – Dr.Amlerová (ECE), Dr. Martinkovič (ECE), Dr. Elišák (ECE) 
nebo Migrating Course of Epilepsy (Porto) – schváleno s podmínkou, že jim nebude 
udělen Travel Bursary 

 

 Stran žádoucí harmonizace EEG vzdělávání (již zahájena diskuse na půdě České 
společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP) Výbor souhlasil s doplněním J. 
Hovorky do Pracovní komise za Ligu vedle stávajících - Marusič, Brázdil, Brožová. 
Koordinací dalších kroků za Ligu pověřena K. Brožová.  

 
 Proběhla další diskuse o věcném obsahu časopisu Aura a Výbor byl seznámen s 

korespondencí mezi Z. Vojtěchem a Společností E v této záležitosti. Vzhledem k 
aktuálnímu vstřícnému přístupu Společnosti E spolupracovat s ČLPE při věcné 
kontrole obsahu časopisu byl Z. Vojtěch pověřen další koordinací tohoto úkolu. 

  
15.3.2012 zapsal. Doc. Kuba 


