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Informácie

VIII. sympozium praktické neurologie,
Brno, hotel International, 2.–3. června 2011
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN a FZS Univerzita Pardubice
Neurol. prax 2011; 12(4): 282–283
Ve dnech 2.–3. června 2011 se konalo již tradiční Sympozium praktické neurologie, které společně pořádala I. neurologická klinika LF MU a FN
u sv. Anny Brno, Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc
a Solen, s. r. o. Jednalo se již o osmé sympozium.
A zkušenosti z tohoto mnohaletého vývoje byly
zcela evidentní. Termín – prvý čtvrtek a pátek
v červnu – a místo konání – hotel International –
jsou tradiční, takže potěší každého, kdo má svou
slabost pro pravidelný (konzervativní) kalendář
odborných akcí. Sluncem zalité dva dny v rozkvetlém Brně přímo pod Špilberkem a v hotelu
International s velmi dobrou úrovní a tradicí – to
byl můj příjemný pocit po ukončení sympozia.
Program sympozia má fixní kostru – šest hlavních
témat po hodině, vždy 3–4 přednášky na hlavní
témata jednotlivých čisel Neurologie pro praxi,
satelitní sympozia a předání ceny Arnolda Picka
s prezentací vítězné práce. Na toto schéma
se postupně napojily sekce kazuistik a kontroverzí. Počet účastníků kongresu se stále zvětšuje
a letos dosáhl téměř 400.
Odborné jednání zahájil prezident sympozia prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., a od 13.00
hodin začaly bloky přednášek. Prvý blok se týkal intoxikací v neurologii (garant doc. Ehler).
Zkušenosti z Toxikologického informačního
centra v Praze přednesla dr. Rakovcová. Mezi
příčinami intoxikací jsou nejen léky, ale i různé
chemikálie v domácnosti, dílně, plody rostlin.
Na Toxikologické centrum se obrací zdravotníci i laici se žádostí o informace při podezření
na intoxikace dětí, dospělých, ale také zvířat (pes,
kočka). Doc. Kuba referoval o idiosynkrastických
nežádoucích účincích antiepileptik a doc. Ehler
o toxických neuropatiích.
Následoval blok přednášek o záchvatech
neepileptického původu (garant prof. Brázdil).
Doc. Ošlejšková se zabývala záchvaty imitujícími epileptické paroxyzmy v dětství, doc. Kuba
somatickými parametry, které by mohly být
podkladem těchto záchvatů a dr. Tomášek
se soustředil na video-EEG při diferenciaci neepileptických paroxyzmů.
V bloku poruch nervosvalového přenosu
(garant dr. Piťha) se prezentovaly praktické as-

pekty diagnostiky (prim. Voháňka) a doporučené
postupy u myastenie (dr. Piťha). V této sekci byly
předneseny 4 kazuistiky, a to interaktivní formou – tedy s otázkami a hlasováním. Je to vhodná forma prezentace, účastníci svádějí vnitřní boj
o určení té správné odpovědi a mnohé z nich
taková aktivita v nastupující odpolední únavě
vskutku probere.
V bloku kazuistik (pod vedením
prof. Kaňovského) odeznělo 7 krátkých sdělení
mladých autorů. I když se kazuistiky týkaly různých chorob a byly různě dokumentovány, byla
tato část sympozia přes pokročilou dobu bohatě
navštívena. Tento blok byl soutěžní a účastníci sympozia měli možnost vybrat to sdělení,
které bylo dle jejich názoru nejlepší. Vítězem
soutěže se stal MUDr. Martin Tomášek z Prahy
s videokazuistikou „Bizarní záchvatové projevy
u pacienta s epilepsií“ a získal od společnosti
SOLEN finanční hotovost.
Páteční program začal blokem paliativní
neurologie (dr. Hromada). V sérii čtyř přednášek
se probraly etické aspekty symptomů v paliativní
medicíně (dr. Sláma), pokročilá stadia nádorů
CNS (prof. Kadaňka), neuromuskulárních chorob
(dr. Ridzoň) a paliativní péče v dětské neurologii
(dr. Kraus).
Pak následoval blok neurologických onemocnění v těhotenství a laktaci (doc. Keller).
Jednotlivé přednášky se týkaly farmakoterapie v těhotenství a laktaci (dr. Linhartová),
epilepsie (dr. Zárubová), roztroušené sklerózy
(dr. Meluzínová) a migrény (prim. Marková).
Pak následovalo vyhlášení vítěze soutěže
a předání ceny Arnolda Picka. Zvítězila dr. Zelená
se spoluatory (I. neurologická klinika LF MU a FN
u sv. Anny Brno) se sdělením „Paroxyzmální alien
hand syndrom nebo RINCH u epilepsie frontálního laloku“ (Neurol. pro praxi 2010; 11(1): 64–68).
Prof. Rektor popřál také dvěma „mladistvým
sedmdesátníkům“ (prof. Traubner a dr. Hromada)
do dalších let hodně zdraví a předal dárky.
V posledním bloku neurovývojových poruch
(doc. Ošlejšková) zazněly přednášky o autizmu
(doc. Ošlejšková), dyslexii (dr. Vitásková) a ADHD
v dospívání a dospělosti (dr. Cahová).
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Obrázek 1. Slavnostní zahájení – prezident sympozia prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Obrázek 2. Vítěz soutěžního bloku kazuistik
MUDr. Martin Tomášek (uprostřed) s garantem
bloku prof. MUDr. Petrem Kaňovským, CSc., (vlevo)
a prezidentem sympozia prof. MUDr. Ivanem
Rekorem, CSc., (vpravo)

Obrázek 3. Vítězka ceny Arnolda Picka za rok 2010
MUDr. Věra Zelená

Obrázek 4. Generální partner sympozia Glenmark
Pharmaceuticals, s. r. o.

Informácie
Satelitní sympozia se věnovala neuropatické
bolesti (Pfizer), léčbě farmakorezistentní epilepsie (GlaxoSmithKline), novým možnostem léčby
epilepsie (EISAI), léčbou Alzheimerovy nemoci a léčbou Parkinsonovy nemoci (Glenmark)
a diagnostikou a léčbou roztroušené sklerózy
(Teva Pharmaceuticals).
Na závěr sympozia se v kontroverzích utkali
prof. Bednařík s prof. Amblerem (lék prvé volby
u chronické zánětlivé demyelinizační polyneuropatie) a doc. Keller s prof. Kadaňkou (chronický
únavový syndrom).

Do programu se ještě muselo vejít mnoho
dalších důležitých bodů – schůze redakční rady,
schůze širší redakční rady, společenský večer
s hudbou a nakonec i tombola před závěrečným slovem prezidenta kongresu. O atraktivitě
sympozia svědčí stále stoupající počet účastníků,
a to včetně kontroverzí a závěru sympozia.
Úspěch sympozia byl podmíněn nejen termínem, krásným prostředím hotelu
International, ale zejména atraktivním programem, spoustou práce, kterou musel organizační výbor vynaložit, podporou hlavního sponzo-

ra sympozia firmou Glenmark Pharmaceuticals,
s. r. o., a zejména podporou a organizačními
schopnostmi firmy Solen.
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SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE ŠTÚDIUM A LIEČBU BOLESTI
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 ESKO-SLOVENSKÉ
DIALÓGY O BOLESTI

Hlavné témy:

Vplyv bolesti na spoločnosť
Akútna bolesť
6. – 8. október 2011

Hotel Double Tree Hilton, Košice
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