
 

Zpráva z činnosti panelu Movement Disorders 
 
I. Úvod  
Spolupředsedové Pille Taba a Carlo Colosimo přivítali účastníky a poděkovali všem za jejich 
účast. Představili účastníkům členy řídící skupiny vědeckého panelu (the Scientific Panel 
Management Group) a připoměli, že je z poloviny tvořena jmenovanými členy MDS-ES 
(Evropská sekce Movement Disorders Society) a z poloviny volenými členy EAN. 
  
II. Výroční zpráva za rok 2022 a plán aktivit  

A. Elektronická komunikace: Anastasia Bougea and Yildiz Degirmenci se nově ujali 
pozice styčných osob pro e-komunikaci a vyčkávají na další instrukce od hlavní 
kanceláře.   

B. E-learning a výukové aktivity: Maria Fiorella Contarino and Matej Skorvanek 
informovali o nově připravovaném EAN kampusu a zapojení panelu do přípravy jeho 
obsahu.  

C. Aktualizace EAN/MDS-ES klinických směrnic (guideline) pro Parkinsonovu 
nemoc: Elena Moro informovala členy panelu o dosažení dalšího milníku v přípravě 
nových klinických směrnic. Část 1: Invazivní terapie byla již předložena ke společné 
publikaci v EAN a MDS časopisech. Zároveň bylo dosaženo předběžné dohody mezi 
EAN a MDS stran přípravy Části 2: Farmakologické postupy u motorických projevů  

D. Návrhy dalších témat k vydání oficiálních klinických směrnic (guideline): Profesor 
Colosimo and Profesor Moro informovali o stavu dalších podaných návrhů k vydání 
nových klinických směrnic a o kritériích jejich výběru. K posouzení bylo přihlášeno více 
než 140 témat. Ročně jich však může být vybráno a zpracováno jen několik. Jako 
prioritní téma k přípravě byla shledána doporučení pro „Diagnostiku a léčbu atypických 
parkinsonských syndromů (PSP, CBD, MSA). Dále bylo zdůrazněno, že členové 
panelu mohou navrhovat i jiné druhy materiálů – například informované souhlasy nebo 
přehledy – které nemusí procházet oficiálním schvalováním skupiny pro klinické 
směrnice.  

E. Aktualizace spolupráce EAN a MDS-ES: Prof. Taba informoval členy panelu, že 
spolupráce EAN a MDS-ES nadále vzkvétá a prezidentové obou společností podepsali 
26.07.2022 novou dohodu o spolupráci platnou až do roku 2024.  

 
III. Návrhy témat pro nadcházející EAN kongres v Budapešti, Maďarsko (1.- 4. 07. 2023) 
Spolupředsedové upřesnili proces přihlašování a výběru témat extrapyramidových přednášek 
pro EAN kongres 2023. Vzhledem ke složitosti posuzovacího a schvalovacího procesu již další 
individuální návrhy nebudou přijímány. Do budoucna se zdvořile požaduje, aby všechny 
návrhy témat byly připraveny včas a dodržely stanovanou uzávěrku podání v květnu.   
Navržená témata jsou nyní hodnocena řídící skupinou. Prioritou je, aby téma bylo pro 
posluchače EAN kongresu přínosné, zajímavé, a aby neopakovalo příspěvky z minulých let. 
Některá témata byla navrhována duplicitně a byla tedy sloučena do finálního seznamu 
k výběru. Důležitým aspektech je také výběr řečníků tak, aby se neopakovali stále stejní 
přednášející mezi jednotlivými ročníky kongresu, a aby byla co nejvíce zajištěna vyváženost 
mezi jednotlivými pohlavími a regiony řečníků.  
 
IV. Varia  
Spolupředsedové informovali o typech členství, preferovaném plnohodnotném členství v EAN 
a nadcházejících výukových akcích EAN a MDS.  
 
V. Diskuze  
V rámci diskuze se hodnotila dosavadní spolupráce EAN a MDS-ES. Od některých přítomných 
členů vzešly obavy stran vyváženosti a rovnocennosti této spolupráce. Do budoucna musí být 
prioritou EAN udržet v této spolupráci svou suverenitu.  
 

MUDr. Jana Mašková, Ph.D.  


