
Zápis ze schůze Výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané 

v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 28. 2. 2017 

 

 

 

Přítomní členové Výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Hána, Jiskra, 

Kršek, Marek, Novák, Weiss, Šnajderová, Vlček, Zamrazil 

Omluvení členové Výboru (bez titulů dle abecedy): Dvořáková, Lebl, Vrbíková 

Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, 

Límanová, Stejskal 

 

Schůzi výboru vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. 

1. Výbor schválil program schůze dne 28. 1. 2017. 

2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 10. 1. 2017. 

3. Prof. Kršek a prof. Čáp informovali o Endokrinologických dnech 2017 v Praze. Další 

schůze Programového výboru bude 9. 5. 2017 v 14:30, následovaná v 15:00 schůzí 

Výboru ČES ČLS JEP.  

4. Výbor schválil návrhy přednášek a řečníků do bloku ČES ČLS JEP (60 minut) v rámci 

XXIV. sjezdu České internistické společnosti ČLS JEP v Kongresovém centru v Praze, 

29. 10. - 1. 11. 2017 (prof. Kršek: „Substituce hypokortikalismu, prof. Zamrazil: 

„Substituce hypotyreózy“ a prof. Hána: Substituce mužského hypogonadismu“. 

5. Prof. Kršek a doc. Šnajderová informovali o možnostech dostupnosti vhodného preparátu 

hCG poté, co nebude k dispozici přípravek Pregnyl. K dispozici by mohl být přípravek 

Chorapur 1500 a 5000 IU firmy Ferring. V současné době je potřeba vyčkat na další 

informace od zástupce firmy.  

6. Výbor vyhlásil soutěž o nejlepší publikace za rok 2016. Návrhy dle pravidel umístěných 

na stránkách ČES ČLS JEP budou uchazeči posílat elektronicky na e-mailovou adresu: 

jan.jiskra@lf1.cuni.cz O vyhlášení soutěže budou členové ČES ČLS JEP informováni e-

mailem a prostřednictvím inzerce v časopisu DMEV. Termín pro odesílání návrhů je do 

30. 6. 2017. 

7. Na návrh prof. Petráška bude Výbor zvažovat vytvoření pamětní „Charvátovy“ medaile 

ČES ČLS JEP. 

mailto:jan.jiskra@lf1.cuni.cz


8. Prof. Kršek informoval, že pořádání European Congress of Endocrinology v ČR by bylo 

teoreticky možné v roce 2020, nebo 2021, nebo 2022. Výbor pověřil prof. Krška dalším 

jednáním v této věci dle aktuální situace 

9. Plenární schůze KLPK se 12. 4. 14.30 – 16.30 v Charvátově síni na 3. interní klinice 1. 

LF UK a VFN zúčastní doc. Jiskra. Výbor schválil doc. Jiskru jako prvního zástupce ČES 

ČLS JEP pro KLPK, druhý zástupce bude určen dodatečně.  

10. Prof. Marek informoval, že z trhu byly staženy vadné šarže přípravku Cynomel z důvodu 

sníženého obsahu účinné látky. V současné době by však již měl být k přípravek 

Cynomel bez závad v lékárnách plně k dispozici. 

11. Informace a program Jarního endokrinologického sympozia v Darovanském dvoře 26. - 

27. 5. 2017 byly zveřejněny na webových stránkách ČLS JEP.  

12. Výbor schválil, aby ČES ČLS JEP podala SÚKLu žádost o zvýšení úhrady na gelové 

přípravky s obsahem testosteronu za podmínky, že pacient je na antikoagulační léčbě 

nebo jde o indukci puberty u hypogonadismu v dětském věku. Výbor schválil, aby 

informace o přípravcích s testosteronem byla v následujícím znění umístěna na webové 

stránky ČES ČLS JEP. 

Přípravky testosteronu vhodné k substituci - aktuální situace na trhu 

Protože se opět zkomplikovalo zásobení potřebnými léky s obsahem testosteronu na trhu, informujeme o 

aktuální situaci. Undestor tbl. (MSD zastupuje Organon v ČR) nebude v r. 2017 a možná ani v r. 2018 

(problém ve výrobě blíže nespecifikovaný). Nebido amp. (Bayer) má nyní nově doplatek všude již cca 

1200-1415,- Kč na 1 amp. Zvýhodnění, které jsme měli v některých lékárnách na 500 Kč, skončilo (firma 

dotovala 66% a nyní z příkazu vedení firmy jen 33%, problémy reexportu apod.). Sustanon amp. jsou u nás 

s doplatkem cca 50-60,- Kč. Testim gel má doplatek cca 700 Kč na 1 balení. Androgel není hrazen a cena 

za jedno balení je 969,- Kč. Výbor ČES projedná s firmami, případně SUKL a zdravotními pojišťovnami 

možnosti zlepšení úhrady preparátů. 

13. Výbor nominoval MUDr. Úlovcovou jako endokrinologa ČES pro výběrová řízení 

v Karlovarském kraji. Nominovat diabetologa Výboru ČES ČLS JEP nepřísluší. V tomto 

smyslu odpoví prof. Kršek na žádost z Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

14. Prof. Kršek informoval členy Výboru o žádosti předsedy ČLS JEP prof. Svačiny o 

spolupráci na projektu EUNI. 

15. Výbor schválil cestovní granty ČES ČLS JEP pro Mgr. Šrámkovou, PharmDr. 

Kolátorovou a Mgr. Máčovou za podmínky přijetí jejich příspěvků k aktivní účasti a 

splnění dalších podmínek ČES ČLS JEP. 



16. Doc. Límanová informovala o problematice soudních znalců v oboru endokrinologie a 

bude situaci dále monitorovat. Kandidáta na soudního znalce v oboru endokrinologie 

výbor neurčil. 

17. Prof. Kršek informoval o plánované novelizaci Zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

ČES ČLS JEP vynaloží maximální úsilí, aby byla v rámci novelizace odstraněna chyba 

v zákoně, která řadí přípravek s obsahem pegvisomantu do stejné skupiny jako přípravky 

s růstovým hormonem.   

18. Prof. Kršek informoval, že se na podzim 2017 budou konat volby členů Výboru a Revizní 

komise ČES ČLS JEP, pravděpodobně elektronickou formou. 

19. Doc. Jiskra informoval o možnosti stanovení protilátek proti 21-hydroxyláze  ELISA 

metodou ve VFN.  

20. Prof. Kršek informoval, že o členství v ČES ČLS JEP nikdo nový nepožádal ani nejsou 

žádní odhlášení členové. 

21. Data dalších chůzí výboru:   

9. 5. 2017 14:30 schůze Programového výboru Endokrinologických dnů 2017 v Praze 

následovaná v 15:00 schůzí Výboru ČES ČLS JEP 

5. 9. 2017 14:00 schůze Programového výboru Endokrinologických dnů 2017 v Praze 

následovaná v 15:00 schůzí Výboru ČES ČLS JEP 

19. - 21. 10. 2017 schůze v rámci 40. Endokrinologických dnů, Hotel Pyramida, Praha  

předběžně 14. 11. 2017 (bude upřesněno podle agendy a aktuální situace) 

 

Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání 

ukončeno. Další schůze bude 9. 5. 2017 v 15:00, před tím od 14:30 bude schůze 

Programového výboru Endokrinologických dnů 2017 v Praze, obojí v knihovně 3. interní 

kliniky L. LF UK a VFN v Praze.  

 

Zapsal Jan Jiskra 


