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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé a podporovatelé EpiStopu,

v roce 2021 zapsaný spolek EpiStop pokračoval ve svém hlavním poslání, tj. překonávat společenské výzvy spojené s životem s epilepsií a pomá-
hat lidem s epilepsií žít plnohodnotný život. EpiStop se věnoval nejenom svým tradičním aktivitám, ale díky rozšíření našeho týmu jsme se mohli 
zaměřit také na nové druhy aktivit, které zvyšují kvalitu života lidí s epilepsií a jejich nejbližších. Činnost EpiStopu stojí na třech základních pilířích 
– osvětě, vzdělávání a systémových změnách, jež vedou ke zkvalitnění lékařské a sociální péče i běžných denních aktivit lidí s epilepsií.

V rámci osvěty jsme opět připomněli Mezinárodní den epilepsie, který se tentokrát věnoval tématu epilepsie a sport. Sport je obecně prospěšný 
a neexistuje příliš mnoho důvodů, proč by se lidé s epilepsií měli sportu vyhýbat. Naopak i mezi vrcholovými sportovci nalezneme řadu známých 
osobností, kterým epilepsie nebrání dosahovat špičkových sportovních výkonů. EpiStop organizoval pravidelné kurzy severské chůze Epi©Walking 
a běh na podporu lidí s epilepsií Epi©Run. Tyto aktivity jsme doplnili řadou vystoupení v mediích, články v novinách a na internetu. 

“Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.”, řekl Nelson Mandela. V EpiStopu jsme si velmi dobře vědomi, že získání znalostí o epilepsii 
a jak k ní přistupovat za různých situací (ve škole, zaměstnání, kroužcích, sportovních klubech apod.) je hlavní zbraní, jak obavy a mýty s ní spojené 
odstranit. Proto vzdělávání představuje a bude představovat klíčovou činnost EpiStopu. V našem případě se jedná o vzdělávání laické i odborné 
veřejnosti, která se ve své práci setkává s epilepsií (učitelé, sociální pracovníci, trenéři, vedoucí kroužků, zaměstnavatelé či lékaři). Naše úsilí jsme 
zaměřili na vybudování vzdělávacího centra EpiStop, které bude zajišťovat kvalitní vzdělávání v oblasti epilepsie. Připravované kurzy budou zdrojem 
relevantních a důvěryhodných informací. Mezi klíčová témata centra vzdělávání patří epilepsie a sport, epilepsie a škola, epilepsie a žena, epilepsie 
a sociální služby, či pacient s epilepsií v ordinaci lékaře. Náš tým pedagogů je multioborový a zahrnuje nejen lékaře různých specializací, ale také 
odborníky v oblasti speciální pedagogiky, komunikace a samozřejmě lidi s epilepsií, či jejich příbuzné.

Třetí pilíř aktivit EpiStopu představují systémové změny, které směřují především na státní či lokální instituce. V této oblasti je zapotřebí úzké 
spolupráce napříč odbornými a pacientskými organizacemi. Mezi úspěchy EpiStopu se řadí prosazení zásadních změn v oblasti udělování řidič-
ských průkazů, v posuzování schopnosti soustavné výdělečné činnosti u lidí s epilepsií a přiznání invalidního důchodu těm, u kterých není nemoc  
pod kontrolou. V současnosti rozvíjíme aktivity vedoucí k dosažení systémových změn v oblasti péče o ženy s epilepsií a péče o pacienty
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s kombinovaným postižením. Zároveň je naším cílem zvýšit dostupnost inovativních způsobů léčby epilepsie, např. neinvazivní neurostimulace,  
či dostupnost moderních technologií v monitoraci onemocnění a odpovědi na léčbu. Zahájili jsme proto projekt zapůjčování stimulátorů, jež umož-
ní pacientům ověřit si jejich účinnost ještě před případným pořízením tohoto nákladného zařízení. V této souvislosti jsme také inicializovali aktivity, 
jež by umožnily hrazení stimulátorů v rámci zdravotního pojištění.

Je nám potěšením se s Vámi podělit o naše úspěchy i budoucí plány. Velmi nás těší, že se tým EpiStopu rozrůstá o skvělé spolupracovníky,  
kteří mají srdce na správném místě a kteří sdílí nadšení pomáhat potřebným. Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování nejen všem v EpiStopu,  
ale i kolegům a kolegyním ze spolupracujících organizací (Česká liga proti epilepsii, Purpleclub, Společnost E, IFMSA 2. lékařské fakulty či Interna-
tional Bureau for Epilepsy). V neposlední řadě patří veliké poděkování Vám, všem podporovatelům a sponzorům, neboť díky Vaší vřelé a vytrvalé 
podpoře lze tyto prospěšné aktivity uskutečňovat.

prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. MUDr. Jana Zárubová

předseda spolku místopředsedkyně spolku
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Zapsaný spolek EpiStop je platformou pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, 
zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií). 

NAŠÍM HLAVNÍM CÍLEM JE ZLEPŠIT POSTAVENÍ LIDÍ S EPILEPSIÍ VE SPOLEČNOSTI. 
 
Spolek EpiStop vznikl v roce 2007. Jeho činnost navázala na aktivity stejnojmenné pracovní skupiny, která se zformovala v roce 1995. V průbě-
hu své existence EpiStop vždy podporoval a realizoval činnosti s cílem omezit sociální diskriminaci lidí s epilepsií, vzdělávat lékaře i nelékaře  
a podporovat lidi s epilepsií v aktivním přístupu ke své nemoci. Tyto činnosti jsou dokladovány například vydáváním odborných publikací (Soubor 
minimálních diagnostických a terapeutických standardů u pacientů s epilepsií, Epilepsie a zaměstnávání, Epilepsie, základní informace pro dospě-
lé, Žena a epilepsie a dalších). EpiStop pravidelně pořádá setkání lidí s epilepsií, na kterém si zúčastnění vyměňují zkušenosti s nemocí či diskutují  
o problémech, které jsou v souvislosti s epilepsií nuceni řešit v každodenním životě. EpiStop spolupracuje s Českou ligou proti epilepsii, ČLPE,  
je přidruženým členem Mezinárodního výboru pro epilepsie, IBE (International Bureau for Epilepsy). Tým EpiStopu pravidelně komunikuje  
se zahraničními epileptologickými centry a pracovníky komplexní péče, konzultuje průběh aktivit i metodické postupy s cílem poskytnout cílové 
skupině péči na nejvyšší možné úrovni.

V SOULADU S NAŠÍM POSLÁNÍM:

POSKYTUJEME LIDEM S EPILEPSIÍ PODPORU A POMOC. IDENTIFIKUJEME PROBLÉMY, KTERÉ SOUČASNÝ 
SYSTÉM PÉČE V ČR NEŘEŠÍ NEBO NEŘEŠÍ OPTIMÁLNĚ. VZDĚLÁVÁME – ODSTRAŇUJEME STRACH A IGNO-
RANCI, A NAHRAZUJEME JE POROZUMĚNÍM A PÉČÍ. PODÍLÍME SE NA ZLEPŠENÍ SOCIÁLNÍCH PODMÍNEK  
A KVALITY ŽIVOTA LIDÍ S EPILEPSIÍ A TĚCH, KTEŘÍ O LIDI S EPILEPSIÍ PEČUJÍ. POVZBUZUJEME JE SAMÉ  
A JEJICH PEČOVATELE K AKTIVNÍMU PŘÍSTUPU. POMÁHÁME LIDEM S EPILEPSIÍ ŽÍT PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT.

KDO JSME
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EPISTOP, Z.S.

VÝBOR

prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. 

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

MUDr. Jana Zárubová

REVIZNÍ KOMISEADMINISTRATIVA

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Mgr. Květa Janoušková, MA

Plzeňská 511
150 00 Praha 5

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

MUDr. Hana Vacovská

Mgr. Kateřina Kolářová

MUDr. Adam Kalina

IČO: 22689621

Číslo účtu: 111165369/0800, vedený u České spořitelny
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MEZINÁRODNÍ DEN EPILEPSIE 8.2.2021

Při příležitosti mezinárodního dne epilepsie, který v roce 2021 připadl na čtvrtek 
8. února, jsme uspořádali osvětovou kampaň.

Naši odborníci vystoupili v médiích:

prof. Marusič, přednosta Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol byl hostem 
České televize v pořadu Sama doma a Českého rozhlasu v pořadu Káva o čtvrté

doc. Otáhal z Fyziologického ústavu Akademie věd ve Studiu ČT24 (od 18:50)

MUDr. Irena Novotná byla hostem v pořadu Dobré ráno

doc. Otáhal a Dr. Zárubová vystoupili v reportáži v Událostech ČT

prof. Jiruška vystoupil v rozhovoru na ČT Sport

Přeložili jsme letáky propagující Mezinárodní den epilepsie a zveřejnili je na naší 
webové stránce a sociálních sítích.

Vydali jsme tiskovou zprávu, jejíž hlavní téma bylo Epilepsie a sport. 

Články:

UK Forum      CNN Prima      Ozdravotnictví.cz      Czech Industry

Internat
Epilepsy Day

ional

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/221562220600019/
https://dvojka.rozhlas.cz/epilepsie-8422532
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/221411058290208/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/321291310020011/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000100222/
https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/7818-fialova-petrinska-rozhledna-na-podporu-epilepsie
https://cnn.iprima.cz/mel-zachvat-a-nikdo-si-toho-nevsiml-projevy-epilepsie-mohou-byt-nekdy-nenapadne-18643
https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/epileptikum-sport-prospiva-casto-se-ho-vsak-obavaji/
https://www.casopisczechindustry.cz/products/clovek-nemusi-byt-olympionikem-aby-prekonal-epilepsii-a-sportoval/
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Zapojili jsme také do mezinárodního projektu  
Pojďme rozsvítit za epilepsii

Na Mezinárodní den epilepsie jsme rozsvítili za epilepsii Prahu, Brno, Plzeň  
a Ostravu. Máme radost, že se nám podařilo fialově nasvítit objekty po celé ČR. 
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PURPLE DAY 26.3.2021

Purple Day je mezinárodní akce, jejímž cílem je zvýšit povědomí o epilepsii ve společnosti. Informovali jsme o této akci na webu a sociálních sítích, 
sdíleli jsme fotografie a videa s tématikou Purple Day.
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Vítězné obrázky:

LÍBÍ SE TI, MAMI?

Devátý ročník výtvarné soutěže pro děti s epilepsií a jejich rodiče probíhal od března do září 2021. 
Hlavním tématem tohoto ročníku bylo „SPORT aneb EPILEPSIE NÁS NEDOBĚHNE“. 
Do soutěže se přihlásilo celkem 24 dětí.
Vítězové získali profesionální sadu pro výtvarníky a všichni účastníci dostali malý dárek k dalšímu tvoření. 
Výtvarnou soutěž zorganizovala firma UCB pod záštitou našeho spolku. 
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EPI C WALKING

Od května do října probíhaly pravidelné vycházky severské chůze vedené profesionální instruktorkou s účastí lékaře. Epi©Walking je projekt, jehož 
cílem je podpořit lidi s epilepsií, aby se nebáli pravidelně sportovat. Proběhly dva cykly, každého se účastnilo 10 lidí s epilepsií. O tom, že pravi-
delný pohyb přispívá ke zlepšení fyzické a psychické kondice, se mohli přesvědčit jak přítomní lékaři a lektorka kurzu, tak samotní účastníci kurzu. 
Velmi rádi tuto bezpečnou a prospěšnou sportovní aktivitu nabídneme i v následujícím roce.
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V polovině června proběhl 6. ročník Epi©Runu – běhu na podporu lidí s epilepsií. Vzhledem k epidemiologické situaci byla účast opět o trochu nižší 
než minulé ročníky. Běh se již tradičně konal v pražské Stromovce a registrovalo se na něj 70 účastníků. Trasa běhu byla 5 km dlouhá a zvládli ji jak 
ostřílení běžci, tak začátečníci. Akci podpořil výzkumný program Qualitas garantovaný Akademií věd České republiky, firma Cardion, Sandoz, UCB 
a EISAI. Skvělou atmosféru akce, navzdory tropickým teplotám, podtrhoval vynikající hudební program zajištěný dixielandovou skupinou Děsband.

Fotogalerie a video zde: https://eu.zonerama.com/EpiStop/Album/7357524

CHARITATIVNÍ BĚH EPI C RUN 16.6.2021

https://eu.zonerama.com/EpiStop/Album/7357524
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EPPI VODÁCKÝ TRIATLON

EPPI vodácký triatlon je českou variantou kalifornského EPPIE’S GREAT RACE a je organizován k Národnímu dni epilepsie, který je 30.9. Tato  
nejstarší forma triatlonu vhodného i pro pacienty s epilepsií je složena z disciplín 3 km běh, 10 km horské kolo a 2 km pádlování na lodi. Doplňko-
vou akcí je dětský běh na cca 200 m, který začíná v pravé poledne. Generálním sponzorem akce byla společnost UCB s.r.o. 

18.9.2021

Fotogalerie a video zde: https://eppitriatlon.rajce.idnes.cz/EPPI_vodacky_triatlon_2021/

https://eppitriatlon.rajce.idnes.cz/EPPI_vodacky_triatlon_2021/
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Započali jsme práci na modernizaci vizuálního stylu EpiStopu, jehož prvním a nejviditelnějším prvkem je změna loga naší organizace. Vybraná 
dvoubarevná kombinace (modrá symbolizuje klid, důvěru a tradice, zatímco purpurová je spojena s epilepsií) by společně měla působit důstojně, 
hrdě, vznešeně i povzbudivě. Na příští rok chystáme další změny v tomto směru.

NOVÉ LOGO září 2021

minulé logo nové logo
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AKTUALIZACE PUBLIKACE „SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH  
A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ“

S podporou České ligy proti epilepsii připravila pracovní skupina spolku EpiStop aktualizaci své publikace Soubor minimálních diagnostických  
a terapeutických standardů u pacientů s epilepsií. Vzhledem k tomu, že od posledního vydání epistandardů uplynuly již čtyři roky, došlo v textu  
k změnám odpovídajícím novým poznatkům či předpisům. Texty jsou určeny nejen dospělým a dětským neurologům, ale také praktickým  
lékařům i specialistům jiných oborů (např. internistům, neurochirurgům, gynekologům, anesteziologům), a v neposlední řadě i pacientům a jejich 
rodinám. Jednotlivá doporučení odráží současný stav moderní epileptologické péče ve světě, i osobní zkušenosti a konsenzus předních českých  
epileptologů.

První vlaštovkou našeho projektu vzdělávacího centra EpiStop je příprava kurzu Epilepsie a sport určeného pro pedagogické pracovníky i trenéry 
pracujícími s dětmi a dospívajícími s epilepsií v rámci školní docházky. V roce 2021 jsme podali na MŠMT žádost k akreditaci našeho vzdělávacího 
programu Epilepsie a sport – specifika a principy práce s dětmi, žáky a studenty s epilepsií. Máme radost, že jsme ji ještě před koncem roku 2021 
(6.12.) od MŠMT získali. Těšíme se na realizaci jeho prvního turnusu. 

Na XXIV. postgraduálním kurzu epileptologie „Dny Jiřího Dolanského“, ve dnech 8. - 9. října 2021 v Kongresovém centru Floret, Průhonice u Prahy 
seznámil předseda zúčastněné lékaře s aktivitami našeho spolku a byla zde také distribuována čerstvě aktualizovaná publikace Soubor minimálních 
diagnostických a terapeutických standardů u pacientů s epilepsií.

PREZENTACE ORGANIZACE NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH PRO LÉKAŘE 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Odkaz na publikaci zde: https://epistop.cz/archiv/15-o-epistopu/492-epistandardy-2021

https://epistop.cz/archiv/15-o-epistopu/492-epistandardy-2021
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Během roku 2021 jsme rozšířili českou databázi na celkový počet 950 zada-
ných těhotenství, poprvé od začátku pandemie bylo možné osobní setkání 
se spolupracujícími lékaři v Průhonicích, které proběhlo v říjnu 2021. Nově 
existuje online platforma EURAPu, přes kterou mohou lékaři zadávat všech-
ny informace do registru sami a nemusejí posílat přes asistentku národní  
koordinátorky ve formě excelu. Stále ale zůstává možnost posílat formuláře  
v české verzi dotazníků. Nadále se snažíme vylepšovat práci s citlivými údaji  
a připravujeme novou verzi informovaného souhlasu pro pacientky.

PROPAGACE A ZKVALITŇOVÁNÍ DATABÁZE TĚHOTNÝCH ŽEN S EPILEPSIÍ (EURAP)



INFORMACE O AKTIVITÁCH
PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ
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Kulatý stůl k organizaci péče o ženy s epilepsií v těhotenství

Vzdělávací program Epilepsie a sport – specifika a principy práce s dětmi, žáky a studenty s epilepsií 

Příprava a organizace 7. ročníku Epi©Run

Záštita 10. ročníku výtvarné soutěže Líbí se ti, mami?

Pokračování kurzu nordické chůze pro lidi s epilepsií Epi©Walking

Vytvoření efektivní fundraisingové strategie

Modernizace webových stránek

Rozšíření půjčovny aurikulárních stimulátorů

Účast na vzdělávacích epileptologických aktivitách

Osvětové akce u příležitosti Mezinárodního dne epilepsie, Purpurového dne a Národního dne epilepsie

Příprava akreditovaného vzdělávacího kurzu Žena a epilepsie

Pokračování spolupráce s ČLPE, Společností „E“, International Bureau for Epilepsy, EpiCare a zahraničními pacientskými organizacemi

PŘIPRAVUJEME A V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE CHCEME REALIZOVAT

Budeme velmi rádi, když nám svou finanční podporou pomůžete plánované projekty na zkvalitnění života dětí i dospělých s epilepsií realizovat. 
Přispívat můžete jak dary na jednotlivé projekty, tak na aktivity EpiStopu obecně.

EpiStop můžete podpořit přímo, příspěvkem na číslo účtu: 111165369/0800, vedený u České spořitelny

nebo nepřímo*, během nakupování na internetu: https://givt.cz/epistop-z-s

* Nezaplatíte ani korunu navíc, na vybranou organizaci jde typicky 1-5 procent z nákupu participujících obchodů v ČR

https://givt.cz/epistop-z-s


V ROCE 2021
NÁS PODPOŘILI
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Velmi všem našim dárcům za podporu a trvalou přízeň děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

Ing. Jaroslav Kuchař Mgr. Václav Hofman Milan Peprník Iva Kloubková

Mrázek Pb s.r.o.



FINANČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2021
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE
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ROZVAHA PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE
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