
Zpráva ze setkání EAN vědeckého panelu Scientific panel on dementia, které 

se konalo 29.6.2019 

 

Zasedání panelu se účastnilo více než 30 zástupců jednotlivých zemí i individuálních členů, řada se 

rovněž předem omluvila. Prof. Schmid a Prof. Hort, oba z pozice co-chair přednesli připravenou 

prezentaci. Účastníci byli informováni o relativně menší úspěšnosti v množství přijatých příspěvků 

našeho panelu na kongres v Oslu, větší šanci měli příspěvky ve spolupráci s jinými panely. Byl 

anoncován kongres EAN v Paříži 2020 a účastníci vyzváni, aby podali návrhy na symposia, kurzy, 

fokusované workshopy a další formáty. Dále byl představen doc. Frederiksenem z Kodaně projekt 

tvorby GRADE guidelines na management komorbidit u demence (spánek, epilepsie, bolest, 

vaskulární, četnost sledování atd.), manuscript bude připraven k oponentuře v listopadu. Z dalších 

projektů byl publikován souhrnný článek a doporučení ve spolupráci s Evropskou společností pro 

nukleární medicínu a do Eur. J. Neurol. byl submitován position paper na téma pohlavních rozdílů u 

Alzheimerovy choroby. Byla diskutována spolupráce s EADC ( European Alzheimer Disease 

Consortium), kde se připravuje společný position paper na management MCI a MoU. Dále se 

diskutovala spolupráce s eDLB ( European Diffuse Lewy Body) konsorciem, kde se rovněž připravuje 

MoU. Obě memoranda závisí na získání právního statutu obou organizací. Naproti tomu bylo již 

podepsáno memorandum s Alzheimer Europe v zastoupení prezidenta dr. Jeana George a CEO doc. 

Ivy Holmerové. Byla anoncována letní škola EAN v Řecku, které se nakonec zúčastní 2 zástupci panelu 

ze Srbska a Izraele jako řečníci. Dr. MT Ferretti prezentovala další postup Woman Brain Project a 

problematiky pohlavních rozdílů u ACH a bude se aktivně zapojovat do činnosti panelu. Prof. 

Papageorgiu navrhl řešit právní otázky spojené s demencí, bude diskutováno ve spolupráci 

s Alzheimer Europe. V závěru byly diskutovány personální otázky – Prof. Schmid a Prof. Hort již 

nemůže být podle regulí EAN znovu zvolen co-chair, ale oba budou kandidovat do MG panelu. 

V zájmu kontinuity činnosti panelu doporučila prof. Waldemar na předsedu doc. Frederiksena, s tím, 

že sama kandidovat nebude a byl vyzván prof. Dubois, aby dále pokračoval v práci pro panel.  

 

Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., FEAN 

 


