
Setkání výboru Extrapyramidové sekce ČNS ČLS JEP, 29.11.2019 

 

Zúčastnění: Hana Brožová, Petr Kaňovský Ondřej Fiala, Marek Baláž 

Omluvena: Martina Bočková 

 

Seznam lékařu, kteří mají nárok na členství dodat z klinik – rest z předchozího jednání, za FN USA v Brně – 

podklad od M. Bočkové dodá M. Baláž mailem dnes.  

1. Sekce pro neuropsychiatrickou péči ministerstva zdravotnictví doporučila iniciovat proces schválení 

vzniku Superspecializovaných center pro péči o pacienty s poruchami řízení hybnosti – bude vytvořena 

komise, za ČNS navrhneme, aby členy komise byly M. Nevrlý, R. Jech, M. Baláž.  

2. Je možnost vstoupit do přípravy KDP – Klinických doporučených postupů v léčbě Parkinsonovy nemoci, 

za výbor doporučujeme za jednotlivá centra do přípravné komise – H. Brožovou, K. Menšíkovou, M. 

Baláže 

3. Od  1.9.2020 je k dispozici lék s obsahem L DOPA bez doplatku – Madopar, s doplatkem je Sinepar – L 

DOPA s pomalým uvolňováním, která nebyla k dispozici. Kvetiapin, kde je stále preskripční omezení, je 

v hloubkové revizi, do doby ukončení nelze do omezení vstoupit.  

4. Na základě sdělení VZP nebude uplatňovat VZP limity na ZULP u přípravků s obsahem botulotoxinu.  

5. Vhodné uveřejnit seznam Center pro léčbu už plánováno minule, seznam center spasticity přiložen.  

6. Příští Český a slovenký neurologický sjezd bude v Olomouci, v listopadu 2020, výbor navhrne příslušný 

počet odborných sekcií.  Vyvineme snahu aby nedošlo k časovému překryvu prezentací z oblastí expy, 

spasticity, kognice  

7. Na výbor se obrátila společnost  

8. Petr Kaňovský dodá návrh certifikátu Expy specialisty. Návrh je nyní ve stádiu snahy o získání loga 

mezinárodní MDS na certifikát.-  

9. Na web stránku O. doplní informace o konferencích 

10. Obrátila se nás společnost distribuující apomorfinové pumpy o souhlasné stanovisko pro SÚKL ke 

schválení jehel a katetrů společnosti Neria k apomorfinovým pumpám. Výbor nemá námitek.  

11. Na konec února 2020 domluvíme termín kontaktu přes skype 

 

Od setkání výboru:  

- Dr. Aleš Kopal, Ph.D. z Pardubic žádá o statut expy specialisty 

 

Zapsal M. Baláž 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha:  

Centra pro léčbu spasticity 

Komplexní centra spasticity 

• Brno (Fakultní nemocnice U Svaté Anny a  Fakultní nemocnice Brno) 

• FN Olomouc 

• Praha (Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní 
Thomayerova nemocnice) 

 Regionální centra spasticity 

neurologické oddělení Nemocnice České Budějovice 
neurologická klinika FN Plzeň 
neurologická klinika FN Ostrava 
neurologická klinika FN Hradec Králové 
neurologické oddělení Nemocnice Pardubice 
neurologické oddělení Nemocnice Liberec 
neurologické oddělení Nemocnice Chomutov 
neurologické oddělení Nemocnice Vítkovice 
neurologická a RHB Klinika FN Motol Praha 
neurologické oddělení Nemocnice Krnov 
neurologické oddělení Jihlava 
neurologické oddělení Uh. Hradiště 
neurologické oddělení Zlín 

 


