
 Zápis z jednání výboru ČHS 
 

Datum: 1. 12. 2015 

Přítomni: Červinková, Fejfar, Fraňková, Horák, Hůlek, Husa, Plíšek, Rožnovský, Šperl 

Urbánek, Vítek 

Omluveni: Brůha, Trunečka 

Hosté: Revický, Jirsa (za RK), Kufr  

 

Zapsala: Markovičová  

 

 

1. Hodnocení „Podzimního pracovního dne“: větší účast než v minulosti, dobrá odborná 

úroveň, volba soboty byla vhodná, ale přichází stále stejní účastníci.  

2. Příprava MHD 2016: Návrh tématu postgraduálního kurzu bude teprve rozeslán 

(ALD/NASH?), úvaha o 1 zahraniční přednášce v rámci postgraduálního kurzu (prof. J-F. 

Dufour z Bernu). 

Ranní workshopy (návrh: biostatistika, experimentální hepatologie, transplantace) musí se 

konat časně ráno (od 7,00), ale měly by být se snídaní, účastníci by nestihli snídani 

v hotelu, mohou proběhnout jen ve čtvrtek, nutno počítat s možností, že přijde jen několik 

posluchačů. Rozhodnutí nutno přijmout v době únor/březen. Do přihlášky na workshop 

by bylo nutno uvést, že je tato závazná. Do konce prosince 2015 pošlou anotace obsahu 

garanti ranních workshopů (Dr. Fraňková, prof. Vítek, prof. Červinková a Dr. Trunečka). 

Po korespondenčním schválení výborem budou texty předány Congressprague 

k zapracování do přihlášky.  

Informace od Dr. Revického o tendru na pozici sponzorů. „Dohoda o generálním 

partnerství 2017-2019 (na 3 roky), garance příspěvku 175.000,- Kč. Diskuse: způsob, 

jakým se bude dohoda provádět v případě zájmu více partnerů. Měly by být nabídnuty asi 

3-4 srovnatelné balíčky, pořadí balíčků by se po roce měnilo.  

3. Informace o jednání s VZP o úhradě bezinterferonové léčby HCV v roce 2016: Prof. 

Urbánek a Dr. Kűmpel jednali s náměstkem VZP o úhradě 3D (fa AbbVie) Kategorizace 

jako „S“, bude se podávat v definovaných centrech, předpokladem je postupné rozšíření 

do všech dřívějších center pro léčbu trojkombinací. VZP očekává iniciativu od 

managementu nemocnice, aby se mohla začít jednání o uzavření dodatku ke smlouvě:  

Preparát OLYSIO  zůstává v kategorii „W“ s omezením preskripce na infekce a 

gastroenterologie, podmínkou je stále schválení léčby revizním lékařem. Všechny tyto 

informace budou uveřejněny na webových stránkách jak Hepatologické společnosti i 

Společnosti infekčního lékařství.  



4. Informace o registru léčby HCV (prof. Urbánek)- Registr je připraven k zahájení od 1. 

1. 2016. Doc. Rožnovský vyslovil nesouhlas se zahájením registru bez schválení etickými 

komisemi. Výborem byl pověřen k zajištění souhlasu multicentrickou EK.  

5. Informace z členské evidence ČLS JEP: všechny příspěvky, které byly zaplaceny 

neoprávněně v roce 2015, budou započítány jako přeplatky a použity k úhradě členského 

příspěvku na další rok.  

6. Druhé číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie bude „hepatologické“, je třeba 

připravit příspěvky z oblasti hepatologie.  

7. CENY udělované ČHS: Kritéria jsou uvedena na webových stránkách, návrhy lze zasílat 

do konce února 2016.  

8. Informace o úhradě elastografie (Prof. Hůlek) Zatím jen pro transientní elastografii, 

mělo by proběhnout dohadovací řízení.  

9. Informace z NF (prof. Hůlek) nabízí účast na podpoře vzdělávání cca 2 mladých lékařů.  

10. Další jednání výboru: předběžně 8. 3. 2016  

 

 

 

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

            předseda  ČHS                                                     vědecký sekretář ČHS  


