
Srdce Vysočiny, město Jihlavu, navštívilo přes 100 neurologů.

Po nelehkém období provázeném řadou omezení byla letošní 
ČNA jednou z akcí, na které se mohli neurologové i další odborní-
ci sejít osobně, a kromě vyslechnutí velmi zajímavého od-
borného programu využít i kuloárních diskuzí s před-
nášejícími, ostatními kolegy a zástupci prezentujících firem.

3. česká neurologická akademie proběhla ve dnech 
22.–23. září 2022 v Jihlavě a zúčastnilo se jí přes 100 lékařů.

V příjemných prostorách velkého přednáškového sálu 
zahájil odborný program ČNA MUDr. Ondřej Ško-
da, Ph.D., primář neurologického oddělení Nemocnice 
Jihlava, odborný garant konference.

V další části programu, koordinované prof. MUDr. Evou 
Kubala Havrdovou, CSc., se mohli všichni posluchači sezná-
mit se současnými možnostmi symptomatické léčby 
pacientů s roztroušenou sklerózou, se zvláštním zaměře-
ním na spasticitu, depresi, urologické a sexuální problémy.

Děkujeme všem účastníkům, kteří vyplnili anketu, významnou 
pro budoucí České neurologické akademie a jejich možná zlepšení.

V pátek 23. 9. byly prezentovány poslední dva odborné bloky, 
zaměřené na tenzní bolesti hlavy, jejich patofyziolo-
gii, epidemiologii, diagnostiku a léčbu – program se-
stavil MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D., přednášeli MUDr. Rudolf 
Kotas, Ph.D., a MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D. – a vyšetření 
mozkomíšního moku – program sestavil a koordinoval 
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA.

Posledním čtvrtečním odborným tématem byla diagnosti-
ka a léčba závratí, která se těšila velké pozornosti poslu-
chačů, protože jde o problematiku s každodenním využitím 
v nemocniční i ambulantní praxi. Tento blok koordinoval 
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Základní informace o akci
Termín: 22.–23. 9. 2022
Místo konání: Dělnický dům, Jihlava
Účastníci: 116
Odborný garant: 
prim. MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.

Odborný program
❱ Aktuality ze spánkové medicíny
❱ Symptomatická léčba roztroušené sklerózy
❱ Neurozobrazování
❱ Diagnostika a léčba závratí
❱ Tenzní typ bolesti hlavy
❱ Vyšetření likvoru
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V prvním odborném bloku ve čtvrtek 22. 9. , který koordinoval 
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., zazněly prezentace z ob-
lasti spánkové medicíny, obsahující souhrn nových vědec-
kých poznatků, praktické návody pro identifikaci a vyšetření pa-
cientů i zajímavé kazuistiky s videozáznamy z polysomnografie.

Odpolední program prvního dne Akademie pokračoval 
blokem neurozobrazování, který koordinoval doc. 
MUDr. Petr Dušek, Ph.D. V něm účastníci shlédli prezen-
tace s bohatou obrazovou dokumentací na téma CT vyšetření 
mozku, dále pak využití neurozobrazovacích metod v diferen-
ciální diagnostice neurodegenerací a lézí bílé hmoty.

Závěrečné poděkování patří všem přednášejícím, koordinátorům, organizátorovi akce 
společnosti SOLEN, s. r. o., a všem sponzorům: Novartis, s. r. o., Merck, spol. s r. o.,  
Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o., SANOFI, Viatris CZ, s. r. o., BIOGEN (CZECH REPUBLIC) s. r. o.,  
ROCHE, s. r. o., Janssen -Cilag, s. r. o., Pfizer, spol. s r. o., POLPHARMA.
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