
 Zápis z jednání výboru ČHS 
 

Datum: 8.9.2015 

Přítomni:  Brůha, Červinková, Fejfar, Fraňková, Horák, Hůlek, Husa, Plíšek, Trunečka, Urbánek,  

                  Vítek,   

Omluveni: Šperl, Rožnovský 

Hosté:  Revický 

             Jirsa za RK  

              

Zapsala: Markovičová  

 

 

1. PHM – úvaha o zrušení akce pro nenaplnění rozpočtu předpokládaným nízkým počtem 

účastníků, ale vzhledem k určité tradici pořádání, by bylo vhodné konání PHM ponechat, 

avšak v roce 2016 akci nepořádat.  

Hlasování výboru: 6 x PRO,  5 x PROTI.  

Závěr: PHM 2016 nebude pořádán. Snaha pokračovat za další 2 roky.  

2. MHD 2015 – koncept začátku akce ve středu ráno je dobrý. Je třeba se zaměřit na 

zlepšení postgraduálního kurzu. Výbor rozhodl, že přednáška v postgraduálním kurzu 

nebude honorována.   

Revický: výnos bude rozdělen rozdělen mezi ČLS JEP a NF.  

Téma postgraduálního kurzu MHD 2016: Metabolické nemoci jater, NASH/ASH.  

Úprava programu: nově budou začleněny 3 ranní workshopy: Fraňková – lékařská 

statistika, Trunečka – indikace a načasovní Tx,  Vítek – základní výzkum.  

Výbor dále odsouhlasil přípravu změny pravidel pro spolupráci ČHS a farmaceutických 

firem při organizaci MHD. Definitivní pravidla s ohledem na dohodnuté principy v rámci 

diskuze k tomuto tématu připraví Urbánek a Revický nejpozději na jednání výboru 

v březnu 2016 tak, aby nová pravidla mohla být oficiálně vyhlášena již během MHD 

2016 s tím, že by platila od MHD 2017.   

3. Výbor projednal dodatek Smlouvy o spolupráci s ČGS – s jeho zněním výbor souhlasí  

4.  Podzimní pracovní den – 28.11.2015 kompletní program bude dodán, akce je finančně 

zajištěna. 

5. Diskuze o rozšíření preskripčního omezení preparátů s obsahem UDCA pro specialisty 

oborů itnerna, alergologie a imunologie, gynekologie a porodnictví. ČHS podporuje 

rozšíření o specialisty pouze oboru INT. Finální rozhodnutí SÚKL naše doporučení 

nezohledňuje, kromě INT je preskripční omezení rozšířeno i o obor alergologie a 

imunologie. Argumentaci a zdůvodnění SÚKL výbor ČHS nepovažuje za adekvátní.  



 

6. Transientní elastografie – proběhlo schválení registračního listu výkonu příslušnou 

pracovní skupinou MZ ČR. Jde o první krok k dohodnutí úhrady výkonu ze strany plátců 

ZP. Ultrazvukové výkony dosud schváleny nebyly, pracovní skupina vyžaduje vyjádření 

dalších odborných společností používajících metodu o jejich představě na zařazení 

výkonu do seznamu výkonů. Zajišťuje Šperl.  

7. Reakce na dopis od prof. Svačiny: přístup na uzavřenou sekci ČLS kromě předsedy 

společnosti – navrženo, aby byl přístup umožněn všem členům výboru – výbor souhlasí. 

8. Urbánek podal informaci o vývoji jednání s držiteli registrací a s plátci ZP na téma 

uvolnění preskripce virostatik používaných k trojkombinační léčbě HCV infekce. Existují 

dvě reálná řešení, je nutno vyčkat dosažení dohody s plátci. V návaznosti na vývoj je 

předpoklad nutnosti doporučit otevřít správní řízení přípravku Olysio za účelem úpravy 

indikačního omezení. Držitel registrace souhlasí. OS může SÚKL o otevření správního 

řízení požádat, je třeba součinnost držitele registrace, protože OS není účastníkem 

správního řízení.  

9. Časopis – obsáhlá diskuze:  

 zda časopis má být dále povinnou součástí příspěvku 

 zda se podílet na jeho obsahu a event. jakou formou a v jakém rozsahu 

Základní výtky:  dále se navyšující počet komerčních sdělení, dále se navyšující počet 

necitovatelných sdělení.   

10. Výbor ČHS vyslovil souhlas s přijetím nových členů: MUDr. Sobotky z Ústavu 

fyziologie LF HK a MUDr. Arientové z infekční kliniky ÚVN.  

11. dne 1.10. 2015 výbor ČHS korespondenčně schválil znění nových Standardních 

doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu HCV infekce.  

12.  Další jednání výboru: 1.12.2015, 1.3.2016. 

     

 

 

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

            předseda  ČHS                                                     vědecký sekretář ČHS  


