
 

Zápis z jednání výboru ČHS ČLS JEP 
 

 

Datum: 03. 09. 2019 

Přítomni: Brůha, Urbánek, Šperl, Fejfar, Fraňková, Dvořák, Husa, Husová, Jirsa, Petrtýl, 

Volfová 

Omluveni: Vítek, Trunečka 

Hosté: Revický, Hůlek 

Revizní komise, omluveni: Vaňásek, Lotková, Šenkeříková 

Místo konáni: Malá zasedací místnost 1. LFUK v Praze, Na Bojišti 3, Praha 2 

Zapsala: Málková 

 

Program:  

MHD 2019- finanční hodnocení (R. Brůha, P. Revický) 

Podzimní pracovní den – program (J. Šperl) 

Spolupráce s ILF (P. Urbánek) 

Spolupráce s časopisy - oficiální nabídka od Annals of Hepatology  (R. Brůha) 

Různé - (nové přihlášky, zrušení členství, monotematické číslo Vnitřní lékařství) 

 

1) MHD 2019 finanční hodnocení - sdělení prof. Brůhy  

 Výbor vzal na vědomí zprávu, hodnocení průběhu pozitivní. 

  MHD 2020 se uskuteční v Olomouci (Hotel NH Collection Olomouc),  v termínu 13. -15. 5. 

2019. Diskutovány prostory ke Gala večeru - návrh členů výboru pořádat v místě kongresu.  

Termín k předložení různých variant: prosinec 2019 (P. Revický) 

 

2) Podzimní pracovní den - informace J. Šperl 

1. blok dopoledne: Eliminační strategie HCV v ČR  

  2. blok odpoledne: Cholestáza (nové léky pro PBC)  

 

  Účast na Internistickém kongresu a gastroenterologickém kongresu – zajištěno (R. Brůha) 

  

3) Spolupráce s ILF - informace P. Urbánek 

Diskutována byla spolupráce ČHS s ILF v oblasti postgraduálního vzdělávání. 

- připomínka R. Brůhy: systém atestací z gastroenterologie a hepatologie je t.č. plně v gesci 

lékařských fakult, kurzy před atestací zahrnují hepatologii v dostatečné míře. Budou hledány 

jiné formy spolupráce s ILF. 

 

 

4)   Spolupráce s časopisy - informace R. Brůha 

Vypovězení smlouvy o spolupráci při vydáváni časopisu "Gastroenterologie a hepatologie“ ke 

dni 31.12.2019 (řeší právní oddělení ČLS JEP) – prakticky znamená, že členové společnosti 

přestanou hradit předplatné v rámci členského příspěvku ČHS ČLE JEP a přestanou dostávat 

papírový výtisk časopisu. Zástupce ČHS zůstane členem redakční rady časopisu 

        - nabídka od Annals of Hepatology  

        - nabídka spolupráce s časopisem Polské hepatologické společnosti 

    Finální nabídky budou vyhodnoceny na dalším zasedání výboru ČHS 03.12. 2019. 

 

5)  Různé 

Výbor souhlasí s přijetím za člena společnosti:  



- Mgr. Nikoly Capkové, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LFUK a 

VFN v Praze,  

- MUDr. Kateřiny Množil Střídové, I. interní klinika FNKV, Šrobárova 1150/50, 

Praha10,  

- Ester Dohnalkové, Ústav chemie a biochemie, Mendlova univerzita v Brně, 

Zemědělská 1/1665, Brno,  

- MUDr. Jany Ténaiové, Remedis, Vladimírova 10, Praha. 

-  

Výbor souhlasí s žádostí o snížení členského příspěvku na částku 100,- Kč na období 2019- 

2020 MUDr. Gabriele Suchánkové, Hostivice a MUDr. Janě Pospíškové, Hradec Králové.  

Výbor vyslovil souhlas s ukončením členů společnosti za podmínek po uhrazení členských 

příspěvků: Mgr. Erice Roušarové, Ph.D., Fakulta chemicko-technologická, Pardubice.  

Výbor dále souhlasí s ukončením členství členům společnosti, kteří mají uhrazené příspěvky. 

Jedná se o MUDr. Lenku Vojtičkovou, I. interní klinika FNKV, Praha 10 a MUDr. Alžbětu 

Bártovou, Olomouc. 

Bude provedena kontrola placení členských příspěvků ČHS (po půl roce), aby neplatící 

členové mohli být včas upozorněni.  

 

Dále bylo diskutováno:  

Monotematické číslo Vnitřní lékařství (hepatologie) - obsah byl redakcí rozdělen na více 

částí, důvodem jsou finanční problémy časopisu Vnitřní lékařství, koordinátor čísla (R. 

Brůha) neměl možnost rozdělení ovlivnit. První část vyjde pravděpodobně v září či říjnu 

2019, druhá nejspíše až v r. 2020. 

 

Akademie hepatologie - R. Brůha 

Diskutováno zvýšení účasti – návrhy ke snížení počtu bloků na 3, eventuelně jeden týdenní 

blok – zatím ponechat původní schéma na různých pracovištích. 

 

Spolupráce s pojišťovnami 

Jednání o centrech na léčbu LP Ocaliva – VZP neakceptovala návrh naší společnosti na více 

center – rozhodnutí o centrech zveřejnila na svých stránkách. 

 

Informace P. Urbánek: 

- Klinický doporučený postup (KDP) na HCV infekci (zpracovává se) 

-UZIS nabízí zpracování epidemiologických dat.  Diskutována spolupráce členů výboru. 

 

Navržena finanční podpora pro publikačních poplatků v časopisech s IF z prostředků 

Nadačního fondu pro členy ČHS – zpracuje P. Hůlek. 

 

Termín dalšího zasedání výboru ČHS ČLS JEP je 03. 12. 2019, ve 12.00 hod. v malé zasedací 

místnosti 1. LFUK, Na Bojišti 3, Praha 2. 

 

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc,.                          doc. MUDr. Jan Šperl, CSc,. 

předseda společnosti                                             vědecký sekretář společnosti 

         

 


