
Zpráva z činnosti panelu Neuropathies 

 

28. 6. 2021 8:00-9:30 

Panel byl vedený prof. Eduardem Nobile-Orazio  + dr.  Stojanem Pericem  

Diskutovány byla otázka aktuálního kongresu + zejména návrhy pro příští EAN meeting (2023, 

Budapešť): 

Pro aktuálně probíhající kongres byla z našeho panelu navržena 2 sympozia, 5 focused 

workshopů, 2 teaching coursy a 4 další návrhy (1 focused workshop, 1 case-base 

workshop….). Z tohoto počtu byly akceptovány jen 2 návrhy: 1 teaching course, 1 focused 

workshop. 

Jedná se o:  

-  focused workshop na téma: Presence and future of ultrasound and electrophysiology 

in neuromuscular and motor neuron diseases (joint workshop with Peripheral nerve 

society – PNS).  

- teaching course na téma Painful and small fiber neuropathies  

- dále se panel podílel ve spolupráci s jinými skupinami na dalších sympoziích, např. 

na téma cardiovascular autonomic disorders 

V souvislosti s nízkým podílem přijatých příspěvků z celkového počtu příspěvků byla 

akcentována nutnost spojení s dalšími panely při tvorbě návrhů a co nejširší zaměření panelů, 

protože je kongres zaměřen na obecné neurology a nikoli specialisty v periferně neurogenní 

problematice.  

Na aktuální kongres bylo zasláno 26 abstrakt s tématem periferních neuropatií, což je poměrně 

málo  - možným vysvětlením je časový souběh s peripheral nerve society meetingem.  

Další činnost panelu:  

- tvorba 2 nových guidelines, v obou případech ve spolupráci s Peripheral nerve 

society a to na téma:  

o Guillain-Barré syndromu (dosud není žádný guideline k dispozici) (ve stádiu 

finalizace) 

o Chronické zánětlivé demyelinizační polyneuropatie (update guidelines z r. 

2010, již publikováno).  

- členové panelu (zejm. Stojan Peric) se dále zapojili do e-learningových aktivit EAN (e-

communication submissions (HO)). Pro případné další přispěvatele bylo zdůrazněno, 

že pro účel publikace na stránkách EAN je doporučen jednotný formát.  

- Dále byl proveden update dílčích stránek panelu.  

Plán akcí na následující rok:  

- Příprava kongresu 

- E-komunikace, e-learning 

- Tvorba guidelines, ev. ostatní aktivity (EBN questions, Brain challenge, EAN campus)  

Obecně je nutné:  

- nadále se podílet na přípravě meetingu  

- zapojit se do výukových aktivit  



- dokončit guidelines, resp. zvážit případná nová guidelines, kterým je možné se 

věnovat. 

Pro nadcházející kongres v r. 2023 jsou navrhovány:  

- Teaching courses:  

o Update on inflammatory neuropathies (Claudia Sommer)  

o Diagnosis and treatment of GBS, CIDP and autoimmune nodopathies 

- Focused workshops:  

o Antbodies in neuropathies (vč. FGFR3 u neuropatie tenkých vláken)  

o Is there an association between GBS/ CIDP and vaccines?  

- Case-based workshop: 

o Ultrasound solved the case of plexopathies  

- Interactive section:  

o Treatable inherited neuropathies 

Opětovně byla zdůrazněna nutnost věnovat se při návrhu kurzů a sympozií m.j. problematice 

věkového a genderového složení přednášejících – zapojení mladších kolegů a žen zvýší 

pravděpodobnost přijetí návrhu dané sekce. EAN také podporuje maximální zapojení 

evropských přednášejících (a mimoevropští přednášející jsou v podstatě akceptovatelní pouze 

v případě online meetingů, zejména z finančních důvodů).  

Znovu byla diskutována problematika spolupráce mezi EAN a PNS – zájmy obou společností 

se vysoce prolínají a řada osob je aktivních v obou společnostech. Je vhodná zejména 

spolupráce při tvorbě guidelines, což se ukázalo při tvorbě dvou aktuálně publikovaných 

guidelines (GBS a CIDFP – viz výše).  

Obecně se v rámci panelu velmi diskutovala problematika spolupráce s jinými panely a 

organizacemi a byla velmi akcentována potřeba takového typu spolupráce. Toto je významné 

i mimo vlastní EAN, potažmo odborné neurologické společnosti – padl např. návrh na možnost 

vytvoření společných guidelines s kardiologickou společností na téma hereditární 

transthyretinové amyloidózy (guidelines na téma její kardiologické manifestace dosud nejsou 

k dispozici). Diskutována byla i otázka spolupráce s pacientskými organizacemi, odkud lze 

získat i případnou podporu pro tvorbu některých doporučení. V neposlední řadě je dobré 

akcentovat i spolupráci s ostatními velkými mezinárodními neurologickými společnostmi – 

např. AOAN (Asian and Oceanian Association of Neurology) 

 

doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. 


