
22.–23. 9. 2022 
Dělnický dům, Jihlava

ČESKÁ
NEUROLOGICKÁ 
AKADEMIE

www.neuakademie.cz

3.

AKCE SE USKUTEČNÍ PREZENČNĚ
	n Dělnický dům, Jihlava
	n Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava

POŘADATEL
	n Česká neurologická společnost

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
	n SOLEN, s. r. o.,  
Lazecká 297/51, Olomouc

ODBORNÝ GARANT 
	n prim. MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.

Milé kolegyně a milí kolegové,
dovolte mi, prosím, pozvat Vás slovy skotského básníka 
na 3. českou neurologickou akademii (ČNA), která se bude konat 
ve dnech 22. a 23. září 2022 v Jihlavě.

Na jaká témata se můžete těšit? 
	n Aktuality ze spánkové medicíny – koordinátor  
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
	n Symptomatická léčba roztroušené sklerózy – 
koordinátorka prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
	n Vyšetření likvoru –  
koordinátor prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA
	n Tenzní typ bolesti hlavy –  
koordinátor MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
	n Diagnostika a léčba závratí – koordinátor  
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
	n Neurozobrazování – koordinátor MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

ČNA je určena pro všechny neurology, kteří se chtějí zdokonalit 
v přípravě na specializační atestaci nebo si jen zopakovat důležité 
znalosti a získat nové poznatky z kapitol současné neurologie. Před‑
nášet Vám budou naši špičkoví odborníci.
Doufám, že letošní ČNA bude v poněkud neklidné době, protkané 
on ‑line mítinky, také vítanou příležitostí k osobnímu setkání v přá‑
telském prostředí.

Těším se s Vámi na viděnou v Jihlavě! 
prim. MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D., FESO

„Mé srdce je na Vysočině, kamkoli půjdu…“
 (Robert Burns)

POZOR, ZMĚNA  
MÍSTA KONÁNÍ
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ČTVRTEK 22. 9. 2022
 9.30–9.40 Slavnostní zahájení
 9.40–11.10 Aktuality ze spánkové medicíny

koordinátor prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
	n Syndrom neklidných nohou – základní a pokročilé postupy – prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
	n Typické a atypické fenotypy nadměrné denní spavosti, jejich příčiny a léčba – MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
	n Jaký klinický význam má spánek u neurodegenerací. Možnosti intervence – MUDr. Jiří Nepožitek, Ph.D.

 11.10–11.30 Přestávka

 11.30–13.00 Symptomatická léčba roztroušené sklerózy
koordinátorka prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
	n Terapeutické možnosti ovlivnění chůze a spasticity u roztroušené sklerózy – MUDr. Jana Lízrová, Ph.D.
	n Anxieta a deprese u roztroušené sklerózy – MUDr. Tereza Uhrová
	n Léčba urologických a sexuálních problémů u roztroušené sklerózy – MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.

 13.00–14.00 Přestávka, oběd

 14.00–15.30 Neurozobrazování
koordinátor MUDr. Petr Dušek, Ph.D.
	n Základy CT vyšetření mozku – MUDr. Petr Dušek, Ph.D.
	n Zobrazovací metody v diferenciální diagnostice neurodegenerací – MUDr. Petr Dušek, Ph.D.
	n Diferenciální diagnostika lézí bílé hmoty – prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.

 15.30–16.00 Přestávka

 16.00–17.30 Diagnostika a léčba závratí
koordinátor doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
	n Pacient se závratí v akutní ambulanci – dg. algoritmus – MUDr. Lukáš Martinkovič
	n Neuro ‑otologické vyšetření a jeho interpretace – MUDr. Michaela Danková
	n Benigní paroxysmální polohové vertigo – základní dg. a terapie – doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
	n Možnosti terapie akutních závratí a shrnutí – čili Take home message – doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

PÁTEK 23. 9. 2022
 8.30–10.00 Tenzní typ bolesti hlavy

koordinátor MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
	n Současný pohled na patofyziologii tenzního typu bolesti hlavy – MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
	n Tenzní typ bolesti hlavy – epidemiologie, diagnostika a léčba – MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.

 10.00–10.30 Přestávka

 10.30–12.00 Vyšetření likvoru
koordinátor prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA
	n  Přehled možností likvorové diagnostiky – MUDr. Ondřej Sobek, CSc., MIAC, prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA, MUDr. Jiřina Lukášková
	n Detekce intrathekální protilátkové odpovědi – analytické a interpretační aspekty – MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.
	n Diagnostika autoimunitních a paraneoplastických syndromů – doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
	n Likvorová diagnostika u neurodegenerací – doc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
	n  Interleukiny u roztroušené sklerózy – MUDr. Zuzana Rous, Ph.D., MUDr. Mgr. Matouš Rous, prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA

 12.00 Závěr odborného programu
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