
ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ PANELU NEUROREHABILITACE – EAN 2018 Lisabon 

Panel Co-chairs: prof. V. Dietz, prof. D. Muresanu 

1. Prof. Johannes Vester prezentoval projekt týkající se doporučených postupů s názvem 

Pharmacological Support in Early Motor rehabilitation after Stroke. Tyto postupy byly 

vypracovány ve spolupráci s expertem v GRADE systému (Maura Pugliatti), to znamená ve 

spolupráci s neuroepidemiologickým panelem EAN. Jedná se o pilotní projekt, na který budou 

navazovat další projekty podle systému GRADE. 

 

2. Diskuze ohledně probíhající konference EAN 2018 na téma: 

 Co je nutné, aby každý neurolog věděl o rehabilitaci? 

 Spolupráce s klinickými neurofyziology a aktuální zařazení i tematická náplň výukového kurzu 

Clinical neurophysiology in Neurorehabilitation-Level 2, který proběhl v rámci výukových 

kurzů a byl účastníky pozitivně hodnocen. 

 

3. Diskuze ohledně nových návrhů a témat na EAN 2019 v Oslu: 

Na jednání byla v prvním kole navržena hlavní témata pro neurorehabilitaci, a to 

neurorehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou, neuroplasticita a rehabilitace u 

polyneuropatií. K návrhu a odeslání dalších témat byli vyzváni všichni zúčastnění. Byly stanoveny 

termíny odeslání a zpracování návrhů. V září by měl 2018 by mělo proběhnout setkání ohledně 

programu konference formou telekonference a v březnu výběr abstrakt pro konferenci. 

4. Spolupráce s dalšími panely a skupinami: 

Spolupráce mezi EFNRS (European Federation of Neurorehabilitation Societies) a EAN: bylo 

podepsáno memorandum (A Memorandum of Undestanding) profesorem Leopoldem Saltuarim 

(EFNRS) a bylo předloženo profesoru Davidu Voduskovi. 

5. Plán dalších akcí: 

8th European Teaching Course on Neurorehabilitation 29. 6. – 1.7. 2018, Eforie-Nord, Rumunsko 

13th International Summer School of Neurology 1.-5. 7. 2018, Eforie-Nord, Rumunsko 

2nd EAN Task Force for Rare Neurological Diseases Teachning Course 5-7. 9. 2018, Cluj-Napoca, 
Rumunsko 

9th European Teachning Course on Neurorehabilitation, konec června 2019 

14th International Summer School of Neurology, začátek července 2019 

3rd EAN Task Force for Rare Neurological Diseases Teachning Course, začátek září 2019 
 

6. Diskuze ohledně dalších aktivit panelu a zlepšení spolupráce s ostatními panely 

 

MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. 


