
Zpráva z jednání EAN Scientific panel on Dementia and Cognitive Disorders, 
Lisabon, která se konala 18.6.2018 

 
Přítomni: 
Členové panelu s národní nominací nebo individuální členové EAN: Reinhold Schmidt co-chair 
(Austria), Jakub Hort co-chair (Czech Republic), Gunhild Waldemar (Denmark), Dorota Religa 
(Sweden), Kristian Frederiksen (Denmark), Giovanni Frisoni (Switzerland), Bruno Dubois 
(France), Jean Georges (Luxembourg), Ian Laczò (Czech Republic), Tormod Fladby (Norway), 
Joao Duraes (Portugal), Milica Gregoric Kramberger (Slovenia), Goril Rolfseng Grontvedt 
(Norway), Alla Guekht (Russian Federation), Marina T. Janelidze (Georgia), Gintaras Kaubrys 
(Lithuania), Bogdan Popescu (Romania), Maria Isabel Jacinto Santana (Portugal), Jonathan 
Schott (UK), Elka Stefanova (Serbia), Svetlana Tomic (Croatia), Paul Gerson Unschuld 
(Switzerland), Sokratis Papageorgiou (Greece), Francesco Di Lorenzo (Italy), Giorgio Fumagalli 
(Italy), Marta Scarioni (Italy) 
 
Další účastníci: 
Katrin Rauen (Switzerland; katrin.rauen@uzh.ch 
Iva Holmerova (Alzheimer Europe Czech Republic) 
Margherita Canesi (Italy; margheritagzoot@yahoo.it) 
Jean Pierre Alencar (President Association Alzheimer Disease, Sao Paulo, Brazil 
secuidando@ud.com.br) 
Miguel Tabuas Pereira (Portugal, miguelatcp@gmail.com)  
Hulya Uluqut Erloyun (Turkey, hulyaeshayun@gmail.com)  
Hatice Kuruku (Turkey, haticekuruku@gmail.com) 
Gunseli Ekinci Sezer (Turkey, gunseliekinci@hotmail.com) 
Tanja Snjouit (Serbia, tanjili80@gmail.com)  
Gorana Mandic (Serbia, goranamandic@yahoo.com)  
 
Agenda: 
 

1) Prof. Schmidt poděkoval předchozímu předsedovi, kterým byl Philip Scheltens; a uvítal 
Bruno Dubois a Jeana Georges. Panel má nyní 66 členů z 33 zemí. Nové složení 
management boardu je následující: Prof. Waldemar (zodpovědná za PR a EU agendu), 
Prof. Dubois (zodpovědný za edukační aktivity), dr. Galimberti (tajemnice a web), dr. 
Jean Georges (pacientská organizace), Prof. Schmidt (co-chair, program) a Prof. Hort 
(co-chair, program)  
 

2) Dr. Frederiksen referoval o přípravě GRADE guidelines. Počátkem června proběhlo 
úvodní pracovní setkání ve Vídni, které bylo velmi úspěšné. Hlavní témata guidelines 
budou diagnostika a léčba demence s akcentem na léčbu bolesti, vaskulárních rizik, 
antipsychotika a epilepsii. Plánována je vnitřní oponentura v rámci panelu na podzim 
2018 a submitování konečné verze textu v listopadu 2019 do European Journal of 
Neurology.  

 
3) Position paper on sex and gender effects in AD (Ferretti MT et al). Cílem je submitovat 

metaanalýzu počátkem roku 2019 do Eur J Neurol. Tento projekt se skládá z několika 
pracovních skupin: clinical trials/cardiovascular risk factors/imaging 
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biomarkers/neuropsy: bude se jednat o jednu publikaci s 4 podoblastmi. Padl návrh 
přidat část o biomarkerech.  

 
4) Dotazníkový průzkum a následné publikace s podporou EAN - Clinical utility of FDG-PET 

publikovaný v EJNM-MI (korespondenční autor Frisoni), jako součast spolupráce s 
EANM. - Průzkum na používání diagnosy MCI v různých evropských zemích (Hort and 
Scheltens) - Imaging dementia survey ESNR: které škály je nejvýhodnější používat 
(Barkhof, Frisoni, Schmidt) 

 
5) Akceptována byla po diskusi užší spolupráce s European DLB consortium (bude podán 

programový návrh do Osla) 
 

6) Nuclear Medicine Society bude blíže spolupracovat s EAN, zejména formou společných 
symposia na kongresech ENMS a EAN. 
 

7)  Spolupráce s EADC: bylo připraveno “Memorandum of Understanding” Zatím probíhá 
oponentura na obou stranách – EAN i EADC a očekává se diskuse. Nicméně je velká vůle 
spolupracovat za jasně definovaných podmínek. 

 
8) Dále byly diskutovány konkrétní návrhy na program do Osla 2019.  

 
9) Prof. Schmidt poskytl aktuální informace o šířeji pojatých EAN guidelines (guidelines 

pro Alzheimerovu chorobu a další demence byla naposledy publikována 2010-2012). 
EAN neakceptuje metodiku Delphi a požaduje metodiku GRADE, což činí případnou 
tvorbu guidelines extrémně časově náročnou. Následovala diskuse, zda je možné 
zahrnout již existující meta-analýzy, Cochrane, NICE a další studie, aby se vše nemuselo 
vytvářet znovu. V diskusi byla patrná skepse, které by se dala shrnout jako “mnoho 
práce, kdy výsledkem budou slabá doporučení, případně replikace existujících 
doporučení”  
 

10) Prof. Hort a Schmidt se sešel s odstupujícím i nově zvoleným prezidentem EAN a 
společně jednali se zástupci Alzheimer Europe. Výstupem je příprava memoranda o 
porozumění a spolupráci, účast na kongresech, členství v panelu a práce na společných 
guidelines. Tento meeting byl velmi kladně hodnocen vedením EAN.  

  
 
Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.  

 


