
 Zápis z jednání výboru ČHS 
 

Datum: 8. 3. 2016 

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

Vítek  

Omluveni: Trunečka, Rožnovský 

Hosté:  Revický, Jirsa (za RK) 

Zapsala: Markovičová  

 

I. MHD 2016 

JUDr. Revický informoval výbor o stavu přípravy MHD 2016.  

Konání MHD je finančně zajištěno. Registrováno dosud jen 80 účastníků, další přihlášky se 

očekávají.  V symposiu společnosti ECHOSENS vystoupí zahraniční přednášející ze Španělska.  

Symposium společnosti MSD proběhne opět jako výjezdní, uskuteční se večer ve středu – 

Olšova Vrata. Téma postgraduálního kurzu: ASH/ NASH, metabolický syndrom 

Předběžný programu postgraduálního kurzu: 

a. Screening NAFLD/NASH – Brůha 

b. Histologické hodnocení NASH – Honsová  

c. NASH / HCC – prof. Dufour (Bern)  

d. Genetické faktory ALD - Šperl 

e. Klasifikační schémata ALD – Fraňková  

f. Dlouhodobý průběh a prognóza ALD – Horák  

g. Terapie NASH – Fejfar, Haluzík 

h. Transplantace jater pro NASH a přidružené choroby – Trunečka 

i. ASH, střevní mikrobiom, klasifikační schémata – Vítek        

        

Po skončení MHD výbor ČHS stanoví, kdy bude vyhlášen termín k přijetí přihlášek na 

generálního partnera, nebude rozhodovat rychlost přihlášení. O nabízených balíčcích bude 

rozhodnuto na plenární schůzi. Výbor se přiklonil k verzi určující pořadí společností losováním.  

Několik farmaceutických společností nesouhlasí v dalších letech se sponzorovováním MHD, 

bude-li místem konání GH Pupp. Důvodem jsou nově vydaná pravidla AIFP, proto nutné zvážit 

místo konání příštích MHD. Výbor v tomto případě preferuje návrat do hotelu Thermal, pokud 

toto nebude možné z jakéhokoliv důvodu, bude nutno zvážit i přesun MHD do jiného města.  

 



 

 

II. Účast na Vzdělávacích a diskuzních dnech 8. - 10. 12. 2016.  

Předběžný návrh na téma bloku v postgraduálním kurzu (90 – 105 min.) – Komplikace jaterní 

cirhózy. Dále samostatný blok programu na 60-90 min – Indikace k transplantaci jater. 

Definitivní podoba účasti ČHS na této akci musí být sdělena prof. Špičákovi na přelomu května a 

června.  

 

III.  Podíl na vydávání časopisu Gastroenterologie e hepatologie  

Výbor odsouhlasil (dle zaslaného přehledu) vyúčtování časopisu Gastroenterologie a hepatologie 

v částce 30.209,- Kč. Diskuze k nutnosti odebírání časopisu vyzněla pozitivně – pokračovat v 

odběru.  

  

IV. Ceny za nejlepší práce   

Prof. Červinková informovala výbor o přihlášených pracích, přihlášeny pouze 2 práce. 

Cenu ČHS za nejlepší publikaci získal doc. Kučera – 1 se zdržel hlasování, ostatní PRO 

Cenu prof. Ježka získal prof. Husa – 1 se zdržel, ostatní PRO  

Monografie nebyla přihlášena.   

 

V. Úhrada elastografie 

Elastografie – prof. Urbánek vypracoval a podal na MZ ČZ v roce 2015 návrhy na dva nové 

kódy – transientní elastografie jater a shear-wave elastografie jater. První návrh postoupil do 

dalšího jednání, druhý byl odmítnut a je požadováno je opětné podání jako obecného výkonu ve 

spolupráci s dalšími společnosti. V diskusi kolegové z FNHK nepodpořili návrh Dr. Šperla 

vykazovat SWE kódem 15250 a trvají na opětném podání návrhu. Dr. Šperl a prof. Urbánek 

upozornili, že jednání s dalšími společnostmi může situaci kolem SWE spíše zkomplikovat. 

Dalším jednáním o novém podání návrhu byli pověřeni Dr. Fejfar a prof. Brůha.  

       

VI.  Noví členové ČHS 

Výbor ČHS vyslovil souhlas s přijetím nových členů: MUDr. Skoupá z Econhealth při LF UK, 

Dr. Hofmanová z 2. Interní kliniky FNKV a Mgr. Bučinská z ÚKLB.  

           

VII. Příští schůze výboru 



Další jednání výboru společnosti: čtvrtek v poledne 26. 5. 2016 na v Karlových Varech 

v průběhu MHD. 

 

 

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

            předseda  ČHS                                                     vědecký sekretář ČHS  


