
Zápis schůze výboru CzHS dne 13.01.2023 v Praze 

___________________________________________________________________________ 

Přítomni: Nežádal, Marková, Grunermelová, Kotas, Medová, Niedermayerová, Řehulka 

Online: Klečka 

Schůzi vedl: Nežádal 

 

1. Schválení programu 

2. Kontrola zápisu minulé schůzky - bez připomínek 

3. Členství v sekci CzHS - nyní dle rozhodnutí výboru ČNS není třeba motivační dopis, žádost 

je automaticky schválena. Výbor bere na vědomí nové členy sekce: Bambušek, 

Blejchařová, Dudiová, Ermisová, Fričková, Mišurová, Václavík. 

4. Diskuze o schvalování nových center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Výbor 

rozhoduje, že rozhodná je lokalizace žadatele (kde je to potřebné) a dosavadní aktivita 

žadatelů v tématice bolesti hlavy (účast na školeních, sympoziích, praxe v podoboru b.h.) 

Pak probíhá hlasování: 

- Žádost z Chomutova- prim. Neumann - schválena 

- Žádost z Vítkovic- prim. Václavík - zatím neschválena je třeba doložit aktivitu – 

pozván na sympozium Bolest v Brně, kde bude schůze center, účast v kurzu 

- Žádost z Prahy -  Neuroimunologie - Dr. Nouza – neschválena 

- Žádost Olomouc Ostrava - Dr. Hrbáč- schválena pro Olomouc  (personální zajištění) 

- Žádost Privamed Plzeň- -zatím neschválena je třeba doložit aktivitu – pozvání na 

sympozium Bolest v Brně, kde bude schůze center. účast v kurzu 

- Žádost Prostějov- prim. Krejstová -  zatím neschválena, doložení aktivity, účast v 

kurzu  

- Žádost Havlíčkův Brod - prim. Mišurová   – schválena 

- Žádost Hořovice – odklad na schůzi 4/23 

- Žádost Šumperk – odklad na schůzi 4/23 

 

- Výbor rozhoduje, že bude vypsána školící akce pro lékaře nových (ale i stávajících 

center 3x jeden den v letním i v zimním semestru), ve Fakultní Thomayerově 

nemocnici, na Neurologické klinice 3. LF UK, první termín: Intenzivní kurz 

Diagnostika a léčba bolestí hlavy 23.-25.5.2023 

 

5. HEDALGA - zasedání správní rady 23.11.22: zhodnocení práce, smlouvy 28/30 center, 1 

nová, dodatek č. 1 podepsán u všech center, finanční model, smlouvy o podpoře 

s firmami, ValueOutcome. Řešení přihlášení k DPH – výhledově. 

6. REMIG - 27 aktivních center, nyní evidováno kolem 1600 pacientů, 1x problém se 

smlouvou s nemocnicí - v řešení. Upozorňujeme všechna centra, že aktivita 

v doplňování registru bude podmínkou reakreditace. Nadační příspěvky: odeslání 

podkladů do konce poloviny 2/2023. ValueOutcomes: úprava ReMig, odstranění 



dotazníku MPFID, zvážení HIT-6návrh aplikace Mediately ke zlepšení vyplňování 

dotazníků. Viz také zápis jednání v sídle V/O 12.1.2023. 

7. CGRP protilátky - úhradové podmínky zatím beze změn, gepanty – rimegepant bez 

úhrady, zatím bez vyjádření CzHS k profylaktické léčbě. 

8. Inovace doporučených postupů dg. a léčby  Bolesti hlavy pro praktické lékaře - jsou 

nutné. Autorka původních z roku 2014 Dr. Marková, nově rozdělena témata mezi členy 

výboru: 

- Nežádal- nová klasifikace 

- Marková- stručný postup při diagnostice v ordinaci PL, varovná znamení, pozice 

center b.h. v systému 

- Medová- migréna  

- Řehulka- tenzní bolesti hlavy 

- Klečka- trigeminové neuralgie ( TACs) 

- Kotas- sekundární b.h. 

- Bártková- neuralgie m.n. 

Koordinace prací i sjednocení textu – Nežádal, Marková (původní text i propozice 

byly autorům zaslány). Deadline je 31.3.2023 

9. Zhodnocení posledních akcí 2022: 35. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD 16.-

18.11.22, EHF 7.-11.10.22; Vídeň 

10.  XIII. sympozium o léčbě bolesti, Brno 13.-15.4.2023. Organizační i vědecký výbor shodný 

s výborem 2022. agentura Ta-Service. 

- Satelity: Novartis, Teva, Eli Lilly, Lundbeck, Pfizer, diskuse o programu i zahraničních 

řečnících, projedná Nežádal. 

- Program: kazuistiky z Plzeňského centra, kazuistiky algeziologické, Vachová - bolest 

u RS, Řehulka- kardiolvaskulární bezpečnost a antiCGRP, Nidermayerová- gynekol. 

onemocnění a migréna 

11.  Další plánované akce v roce 2023: Přehled dalších akcí: Neurologie pro praxi v Plzni a v 

Brně 1 a 6/23; 12. neurokazuistický sjezd: 21.-22.4.2023 v Praze, 21.4.23 odpoledne bude 

kazuistický blok bolestí hlavy; EAN 1.- 4.7.2023 Budapešť; Světový kongres bolesti hlavy - 

IHC - 14.-17.9.2023 Soul; 5. akadémia bolesť hlavy, 21.-23.9.2023, Žilina; 17. evropský 

kongres bolesti hlavy - EHC - 22.-25.11.2023 Valencie; 36. český a slovenský neurologický 

sjezd Hradec Králové  29.11.–1.12.2023 

12. Recentní info z prezentace CzHS na schůzi ČNS 13.1.23 v 10:00 

13. Webové stránky – www.czech-headache.cz 14. Publikace: vydané, naplánované, společné 15. 

Pacientská organizace Migréna – Help 16. Studie 17. Různé – bez dalších doplnění 

18. Příští schůze výboru bude během XIII. sympozia o léčbě bolesti v Brně ve čtvrtek 13.4. 

v 15 hodin v místě konání sympozia. 

Schůze center bude v pátek 14.4. odpoledne, čas bude určen dle programu sympozia. 

 
zápis: Marková 
kontrola zápisu: Nežádal 
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