
Zpráva ze schůze panelu EAN Pain, která se konala 27. 6. 2017 

Zúčastnilo se 7 panelistů včetně jednoho z předsedů Nadine Attal. Druhý předseda, Giorgio Cruccu 
nebyl přítomen.  

Na stávajícím kongresu EAN proběhly dvě sekce, které spoluorganizoval panel.  

Šlo o Interactive session on chronic pain (předsedala N.Attal) a Hands-on-course zaměřený na klinické 
a elektrofyziologické vyšetření u pacienta s bolestí (Krulova a Valls-Sole).  

Attal informovala o osudu návrhů panelu na EAN 2018 v Lisabonu. Odeslání panelu dala na starosti 
G.Cruccu, avšak panely nebyly doručeny a proto ani posouzeno jejich zařazení. 

Údajně bude navrženo dodatečné zařazení workshopu na bolestivou diabetickou neuropatii přímo 
Deutschlovi, ale šance je minimální.  

Bylo navrženo, aby tyto návrhy byly zopakovány pro EAN kongres 2019 v Paříži. 

Byly 4 návrhy pro Lisabon: 

• Controversy: small fiber pathology in myalgias? Is there an objective marker of pain? 

• Workshop: Trigeminal neuralgia (Neuropathy and Neuralgia? Medical treatment versus 
surgical treatment? What neurologist should know about surgery?) Původní návrh bude 
přepracovaný. 

• Symposium: Placebo and nocebo in the treatment of Pain 

• Teaching course on diabetic neuropathy – pokud projde dodatečný návrh pro workshop pro 
Lisabon, nebude se tento TC navrhovat do Paříže 

Deadline pro návrhy do Paříže jsou leden 2018 

Zvažuje se společný návrh s panelem pro bolesti hlavy, pravděpodobně na neuralgii trigeminu 

Dalším návrhem bylo Controversy nebo symposium s tématikou Use of opioids or cannabinoids in 
chronic pain and headache.  

Výzva pro zadávání do databáze pro pacienty s neuralgií trigeminu – tyto on-line databáze budou 
dostupné na web pages panelu bolesti a bolestí hlavy – úkol rozšířit tuto informaci rozšířit mezi 
neurology, dát na vědomí sekci bolestí hlavy 

Guidelines: z oblasti bolesti byly recentně publikovány, žádný se momentálně nepřipravuje 

Rakuša (Slovinsko), který je spolueditorem webových stránek EAN, vyzval k návrhům na zajímavé 
články s komentářem a breaking news, které jsou kontinuálně uveřejňovány na webových stránkách 
EAN. Jde jeden z ukazatelů aktivity panelů.  

Bednařík požádal o poskytnutí mailového adresáře všech členů panelu pro hladkou komunikaci, 
zabezpečí Attal.  

J.Bednařík 


