Zápis ze zasedání panelu Movement Disorders, které se konalo 18.6.2018
I. Úvod
Spolupředsedové Evžen Růžička a Joaquim Ferreira přivítali účastníky a poděkovali všem za jejich účast.
Účastníci byli seznámeni se složením řídící skupiny panelu. Na základě smlouvy o spolupráci s EAN jmenovala
Evropská sekce Parkinson’s Disease and Movement Disorders Society (MDS-ES) spolupředsedu Evžena Růžičku
a dva členy řídící skupiny: Angelo Antonini a Pille Taba. Vědeckým panelem EAN byli na jaře 2018 zvoleni další
členové řídící skupiny pro roky 2018-20 - spolupředseda Joaquim Ferreira a dva členové: Kailash Bhatia a
Werner Poewe.
Prof. Růžička a Prof. Ferreira vyzvali účastníky schůze a další zájemce z řad EAN, kteří dosud nejsou členy, aby
se ke členství v panelu přihlásili prostřednictvím sekretariátu EAN.
II. Spolupráce MDS / EAN
16. června 2018 byla mezi EAN a MDS podepsána nová dohoda, jež prodlužuje dosavadní spolupráci do konce
roku 2022 a zajišťuje úzkou součinnost EAN a MDS-ES při přípravě programu týkajícího se extrapyramidových
poruch hybnosti na kongresech a dalších vědeckých a vzdělávacích akcích EAN.
III. Vývoj evropských klinických směrnic
Angelo Antonini a Werner Poewe informovali o přípravě směrnice Diagnostika a léčba Parkinsonovy nemoci.
Jako jedna z prvních směrnic EAN bude vypracována s použitím systému GRADE. Nyní probíhá spolupráce se
skupinou Cochrane na přípravě seznamu otázek PICO. Předpokládá se, že směrnice bude dokončena ke
kongresu EAN v roce 2019 v Oslo. Další plán zahrnuje klinické směrnice diagnostiky a léčby třesu,
Huntingtonovy nemoci, dystonie a tiků.
IV. Zapojení panelu do iniciativ EAN
Řídící skupina poděkovala zástupcům panelu ve skupině pro správu webových stránek EAN (v minulém období
João Massano, nyní Francesca Morgante a Gertrúd Tamás) za zveřejňování informací pro EAN a za příspěvky
týkající se aktivit EAN pro webové stránky MDS-ES. Dále poděkovala zástupcům panelu pro vzácná neurologická
onemocnění (Marina de Koning-Tijssen a Timothy Lynch). Tato pracovní skupina je v počátečních fázích vývoje a
předpokládá se, že se bude dále rozvíjet.
V. Vzdělávací kurzy
V roce 2018 tři výukové kurzy EAN zahrnují problematiku extrapyramidových poruch hybnosti: Jarní škola EAN
ve Starých Splavech, Česká republika od 10. do 13. května 2018 (lektoři Evžen Růžička, Matej Škorvánek a Lucia
Muntean), Podzimní škola EAN v Loutraki, Řecko od 8. do 11. listopadu 2018 (Joaquim Ferreira, Carlo Colosimo
a Maria Stamelou) a regionální výukový kurz v Antananarive, Madagaskar, 24. - 27. října 2018 (Jonathan Carr).
VI. Extrapyramidové poruchy hybnosti na kongresu EAN v Oslo
Vědecký výbor EAN prodloužil vědeckým panelům lhůtu pro návrhy odborných sekcí na kongres EAN v roce
2019 v Oslo v Norsku až do července 2018. Řídící skupina panelu posoudí došlé přihlášky a doporučí vybrané
návrhy programovému výboru EAN.
VII. Diskuse
Z diskuse vyplynula potřeba rozšiřovat počet aktivních řečníků k tématům extrapyramidových poruch hybnosti
na kongresech a vzdělávacích akcích EAN. Je třeba zapojovat mladší kolegy, kteří se aktivně zúčastňují kongresů
EAN.
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