
Zápis ze zasedání výboru expy sekce konaného dne 6.3.2023 v 17 h 30 
 
Přítomni: Hana Brožová, Petra Havránková, Martin Nevrlý, Marek Baláž, Ondřej Fiala 
 
Omluveni:  
 
 

1. Ustanoven příští termín zasedání výboru na 3.4.2023 v 17 h 30 
 

2. Hana Brožová uvádí, že je potřeba připravit program sekce pro ČSNS v Hradci Králové 
– H. Brožová kontaktovala prof. Herziga, je zde požadavek na výukový kurz v délce 
trvání 90 minut, dále 2x90 minut blok přednášek (jeden vyzvaný – 1 
přednáška/centrum, jeden z abstrakt), dále 1x kontroverze (30-35 minut). Dále 
vznesen dotaz na videoklub, snad by bylo možné ho zapojit – cca 60 minut.  
Diskutujeme téma výukového kurzu – prozatimní název: Komplexní přístup k léčbě 
Parkinsonovy nemoci.   
Diskutujeme téma kontroverzí: do týdne si mezi sebou rozešleme první návrhy (Marek 
Baláž navrhuje téma alfa synuklein a jeho význam) 

 
3. První expy kongres – Marek Baláž referuje, že je nutné připravit první tématický náčrt 

programu. Honza Roth a Jirka Klempíř by měli zájem o téma Huntingtonovy nemoci. 
Řeší se, zda bude blok z abstrakt – je ale otázkou, kolik abstrakt se sejde, tj. blok by měl 
být variabilní - event. Pokud se blok z abstrakt nenaplní, bude doplněn organizátory.  
Marek Baláž – během tohoto týdne dá dohromady námi poslané návrhy a zkusí dát 
dohromady první nástřel programu.  
 
Nutné oslovit všechny zástupce v jednotlivých expy centrech! 
 
Na minulém výboru řešeny tyto návrhy k prvnímu expy kongresu:  
Ondřej Fiala navrhuje program do tří celků – noviny vědecké, novinky praktické 
v diagnostice a léčbě (např. opicapone, podkožní levodopa atd.) a kazuistiky.  Otázkou 
je zda novinky praktické formou minisymposií či jinou. Petra Havránková navrhuje sekci 
o troubleshooting. Ondřej Fiala navrhuje sekci non – motorických příznaků a jejich 
praktického managementu. Zatím plánujeme kongres v rozsahu 1,5 dne.  Dát info o 
kongresu a možnost prezentace pacientským organizacím (PN, dystonie, HN, Atos).   
 
 
 
 


