
 
 
 

Česká hepatologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

Kontakt: sekretariát ČHS ČLS JEP: Stanislava Markovičová, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, tel.: 973 203 140, fax: 973 203 120  
e-mail: sekretchs@uvn.cz, web: www.ces-hep.cz 

 

 

Zápis z jednání výboru ČHS 
 

 

Datum: 9.10.2012 

Přítomni:  Brůha, Červenková, Ehrmann, Horák, Hůlek, Husa, Lata, Mareček, Plíšek, Šperl, Trunečka, 
Urbánek,  Vítek, Jirsa za RK.  

Omluveni: Šperl 

Hosté:  Revická, Dvořák  

Zapsal: Markovičová  

 

1. PHM 2012  

Velmi dobrá odezva na akci, ale výbor by se měl sejít alespoň 1 měsíc předem, aby se mohl 

případně upravit program a nedošlo k duplicitě přednášek  Přednášející byli velmi spokojeni se 

službami zajišťující firmy Congressprague, ale opět by bylo vhodné, upozornit speakery na 

včasnou registraci  s větším časovým předstihem, na naše podmínky, atd… (letenky zařizovat 

Congressprague). 

Vyúčtování bude zasláno elektronicky. 

Kvůli kreditům CME je nutné napsat krátké sdělení do 15.10.2012 – prof. Hůlek. 

Diskuse: Trunečka – akce je velmi pozitivní, měla by se konat, ale aby měla požadující úroveň, je 

nutné do ni investovat.  

Problém okolo hlavního sponzora - Pro Med, vzhledem k tomu, že se nepodařilo sehnat speakery 

od jiných firem (interferonové firmy).  

Hůlek – minulé PHM, bez účasti ProMed, byly ztrátové.  

Naopak ProMed přivezl speakery a zaplatil jim kongresový poplatek a galavečer. Další akci ale již 

nechtějí dělat, chtějí spojit dvě akce najednou   (naše spolu s konferencí gastroenterol.). 
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Schůzka s Dr. Baresem (Urbánek+Hůlek) dvě akce dohromady s tím, že obě by ale byly 

samostatné, včetně názvu a organizace. (začít PHM a poté by mohl navazovat 10. ČGS kongres ). 

Pokud bude PHM, pak musí být podpora EASL (pro získání CME kreditů musíme souhlasit s jejich 

podmínkami). 

 

2. XLI. MHD K. Vary:  Téma postgraduálního kurzu: Virové hepatitidy (uvedené samostatně, 

nezávislost na firmách). 

 

3. Internistický kongres 25.10.2012 – Hůlek, Husa, Trunečka 

 

4. Vzděl. a disk. dny v Karlových Varech – Trunečka – oproti plánu proběhly změny 

 

5. Urbánek – informace o jednání naší skupiny a infek. Skupiny o úhradě léčiv. Od 1.9.2012 platí 

vyhláška o kategorii preparátu Victrelis (symbol W), odsouhlaseno SÚKL, cena je stanovena i 

počet pacientů – cca 100. Pojišťovny ale chtějí jak redukci pacientů, tak i redukci pracovišť, kde se 

preparát podává. Dosud se ale nepodařilo získat ofic. vyjádření jak z VZP, tak ze Svazu zdrav. 

pojišťoven. VZP uzavře do konce roku 2012 dodatek s vybranými pracovišti. (IKEM – 4 pacienti, 

ostatní pracoviště po 2 pacientech) Totéž platí pro telaprevil a incibo. 

 

6. Hůlek – publikace Hepatologie již vyprodána (1000 výtisků), vytvořit druhé vydání, inovovat.  

Diskuse: Červinková – bylo by lepší vydání elektronicky – Urbánek – určitě ano, 2013 připravit a 

na MHD 2014 prezentovat. 

7. Host: Dr. Dvořák – rozeslán newsletter , každý měsíc by členové výboru měli    

      obdržet krátké sdělení. Návštěvnost stránek ČHS byla okolo K. Varů vyšší, jinak  

      prům. návštěvnost je 250 přístupů za měsíc.  

8. Ceny ČHS a ČLS na webových stránkách v diskrepancích – záložka ceny ČHS – do konce února 

2013. Dohledat laureáty cen od roku 2008. 

 



 
 
 

Česká hepatologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

Kontakt: sekretariát ČHS ČLS JEP: Stanislava Markovičová, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, tel.: 973 203 128, fax: 973 203 049 
e-mail: stanislava.markovicova@uvn.cz, web: www.ceska-hepatologie.cz 

9. na základě vlastní žádosti ukončeno členství v ČHS Ing. J. Zelenkovi, PhD a PharmDr. E. 

Doležalové, PhD 

 

10. Výbor ČHS vyslovil souhlas s přijetím nových členů : MUDr. J. Krajčíová (IKEM), Ing. J. Šuk ( 

ÚLBLD), MUDr. J. Král (IKEM), MUDr. R. Bartáková (IKEM), MUDr. L. Paulů (GE Chrudim) 

 

11.   Další jednání výboru bude  4.12.2012.  

 

 

 

Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.                                     MUDr. Jan Šperl, CSc.   

 předseda  ČHS                                                     vědecký sekretář ČHS  

 


