Ceská flebologická společnost ČLS JEP (org. č. 83)
Czech Society of Phlebology CzMA
Česká flebologická společnost 1ČnLs; sdruŽuje lékaře několika medicínských oborů' neboť
řeší interdisciplinrírníproblematiku velmi rozšířenýchazávažných Žilních onemocnění i jejich

komplikací (tj. varixů, žilníchzánětů - trornboflebitid, chronické venózní insuficience' po-

trombotického syndromu, bércových vředů, flebotrombóz, tromboembolické nemoci atd.).
ČFLs proto sjednocuje řadu odborníkůrůzných specializací,jakýmijsou např. dermatologie,
chirurgie' interní lékařství, rentgenologie, farmakologie, a současně také koordinuje racioná1ní
diagnostiku' terapii, prevenci a výzkum v oblastech výše uvedených onemocnění. Tyto choroby patří svým významem i výskytem mezi civilizačníchoroby' neboť podle epidemiologických studií postihující 30-40 vo dospělé populace.
Aktivita českých flebologů má v tuzemsku více neŽ třicetiletou tradici a začala se systemaiicky prosazovat na počátku 60. let' Původně se rozvíjela především z iniciativy dermatologů
Konopík, Horáková, Holan, Seyček, sen.), kteřínejdříve ve spolupráci s internisty (Přerovský,
Krčílek,Čepelák), později téŽ s chirurgy a dalšímiodborníky začali organizovat pravidelná

lezioborová setkání.
V roce 1969 bylapři Čs. dermatovenerologické společnosti založenaoficiálníflebologická
:.otlise' na 1ejímŽ vzniku se podi1eli Konopík, Horáková, Holan, Seyček, sen., Přerovský
. Krčílek.od počátku vzniku této komise se prosazovala interdiscip|inární spolupráce dermallogů, internistů, chirurgů a dalších odborníků. Původně měla komise registrováno pouze

:rcet řádných členů.
Na celostátní konferenci v roce 1 970 byly vypracovány stanovy a zvolen výbor flebologické
'..lmise. Prvním předsedou komise se stal prof. Konopft a vědeckým sekretářem doc. Horá-

' ll'á. Dalšími členy výboru byli např': Holan, Seyček, sen.' Přerovský a Krčflek. JiŽ během
. nnosti flebologícké komise se úspěŠněrozvÍjela spolupráce mezi dermatology, internisty,
- rirurgy a ostatními lékařskými obory na úseku flebologie, proktologie a lymfologie.
Po smrti prof. Konopíka v rocel985 byl do čela komise rozhodnutím výboru Čs. dermato:nerologické společnosti určen prof. J. Horáček. Dalšímičleny výboru této komise byli:
_lráková, Holan, Seyček J., Přerovský, Roztočil, Čepelák, Čepelzíková, Anděl, Krčílek
_

Suchý.

Z iniciativy dermatologů a po schváIení předsednictvem ČsLS JEP dne l 1. 2. l988 vznikla
:uvodní komise Flebologická sekce Českédermatovenerologické společnosti ČsLS JEP,
-rá měla přes 150 řádně registrovaných členů

"

od roku 1990 byla předsedkyní flebologické sekce M. Horáková a vědeckým sekretářern
J' Seyček. Naše flebologická sekce měla tehdy celkem 246Ťáďné registrovaných členů.
Za milník v historii a rozvoji flebologie v Českérepublice se povaŽuje rok 1992, kdy po
_h1asu výboru Čs. derrnatovenerologické společnosti schválilo předsednictvo ČsLS JEP dne

). 1992 Žádost o vytvoření samostatné ČeskéÍlebologické společnosti (ČFLS) ČsLS JEP.
_rterdisciplinární charakter ČFLS se po mnoho let zrcadlí nejen ve struktuře členskézák\ady,

"

: i ve sloŽení vlastního výboru, kde jsou tradičně zástupci oborů dermatologie, interní

:icíny, cévníchirurgie, rentgenologie, farmakologie a lymfologie.
-'jnnost ČFLS spočívá nejen v koordinování léčebně-preventivnía vědecko-výzkumné
-:osti u Žilních chorob, ale i v organízování pravidelných odborných setkání specialistů

'' :
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J. Seyček a vědeckýrn sekretářem t<. Ro'ztoeit.
Opět na něm b,..
přítornny významné osobnosti světové
flebúogie: A. Davy (prezident Mezinárodní
flebo. _
gické' unie), H' R. van der Mo]en (čestný
p-rezident
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l

Flebologické společnosti Beneluxu), R. Stemmer (prezident Francouzské flebologické společnosti), za Švýcarskou flebologickou společnost U. Brunner, za Německou flebologickou
společnost J. Staubesand ,Z. Yarady, V. Wiener1 a Th. Wuppermann a také předseda Flebologické sekce Rakouské dermatologické spoiečnosti H. Partsch.
V roce.l991 se konaly pod vedením organizačníhovýboru (Horáková, Seyček, Resl) jiŽ

XVl. flebologické dny v Plzni.

ČFLS uspořádalavednech 30. 9.*2. 10. 1992veYysokémnadJizerouXVII. flebologické
Jny. organizačnívýbor tvořili: Horáková, Seyček, Roztočil a Karadzos.
Česká flebologická společnost ve spolupráci s Českou lymfologickou společnostíuspořá_
Jala v roce 1993 XVIIi. flebologické dny v Brně. organizačnívýbor pracoval ve sloŽení:
Horáková Benda, Seyček, Roztočil a Bechyně'
V roce 1994 se v Poděbradech konaly XIX. flebologické dny s mezinárodní ťrčastí.Přítomen
by1 mj. čestný předseda Německé flebologické společnosti N. Kliiken, ďáleZ. Varady (Franklurt nad Mohanem.) Weber (Hamburg) a další.První den této odborné konference zasedali
;1enové nově zvoleného výboru, kteří (poprvé) v tajné volbě zvolili nové vedení ČFLS ve
.loŽení: Jaromír Seyček (předseda), Jaroslav Strejček (vědecký sekretář), Maruše Horáková
čestná předsedkyně). Da*rm členy nového výboru ČnLs uytl: V. Čepelák, I. Přerovský, K.
Benda, K. Roztočil' G' Karadzos, J. Mayzlft, S' Kašpar, H. Čepelríkováa A. Pospíšilová.
V roce 1995 uspořádal výbor ČpLs u termínu od22._25. 11. jubilejní XX' flebologické
Jny s mezinárodní účastiv novém kongresovém centru v Praze.Zúčastnilise význačníflebo.ogové ze zahtanlčí:W. Hach (čestný prezident Německé flebologické společnosti), R.
Stemmer (čestný prezident Francouzské flebologické společnosti), H. Partsch (prezident
Rakouské angiologické společnosti), W. Feuerstein a R. Santler (členovévýboru Arbeitsgrup:e Phlebologic der ÓGD), U. Schultz-Ehrenburg (člen výboru Německé flebologické společ:osti), A. oesch (člen výboru Švýcarskéflebologické společnosti) aj.
XXI' flebologické dny se konaly 2I ._23 . I I . 1996 v Hradci Králové a hlavním tématem
.choto odborného setkání byly ,,Nové poznatky ve flebologické' angiologické a lymfologické
:iagnostice a terapii". Bylo předneseno téměř 50 sdělení a zúčastnilose více neŽ 300 lékařů.
V následujícím roce byla Praha místem konání XXII' flebologických dnů' které probitaly
členů.
. e dnech 20._22. 1I. I9g1 . V té době měla naše ČnI-s ilz přes 300 řádných
které
v
Poděbradech,
l998
11.
19.-21.
v
termínu
uspořádány
dny
byly
XXIII. flebologické
.: zachovávají stále postavení vedoucího lázeňského místa specializovaného na léčeníchorob
,:clce a cév. Hlavním tématem této odborné konference, tentokráte garantované Českou
:kařskou komorou azaÍazenédo systému kontinuálního vzděIávání lékařů, byly ,,Pokroky
' d1agnostice a terapii cévníchonemocnění"'
V listopadu 1999 se v Praze konaly jiŽ XXN. flebologické dny s hlavním tématem,,osvěd-:né postupy a nové metody v diagnostice a terapii cévníchonemocnění". Účastnícíse sešli
Kongresovém centru hotelu olšanka v Praze.
V roce 2000 se konaly v Praze jubilejní XXV. flebologické dny.
L'asopis

od roku 1995 pravidelnévycházípod záštitou ČrLS easopis Praktická flebologie, kterýje
Íznamným a dnes jiŽ nepostradatelným českým periodikem pro flebologii, lymfologii a vše_

'recnou angiologii.

Zahraničníspolupráce
V roce l973 se Čs. dermatovenerologická společnost, resp' její flebologická komise, stala
řádným členem Union lnternationale de Phlébologie tehdy vůbec jako první odborná
-

společnost z tzv. socialistických států.
Výbor ČFLS po mnoho lei udrzuje tesne a pravidelné kontakty s významnými a samosta!
nými odbornými společnostmi stejného zaměření v zahraničí,jakými jsou např. Union Internationale de Phlébo1ogie, Deutsche Gesel1schaft ftir Phlebologie, Schweizerische GeseIlschaft

ÍúrPhlebologie, SociétéFrangaise de Phlébologie' SociétéBénéluxienne de Phlébologie,
Arbeitsgruppe Phlebologie der ÓGD_ Velmi významným oceněním českéflebologie bylo ito.
Že M. Horáková (členka výboru ČpLs, raana členka SociétéFrangaise de Phlébologie
a Deutsche Gesellschaft fiir Phlebologie) byla opakovaně zvolena do významné Íunkce

viceprezidenta a nyní čestného člena Union Internationale de Phlébologie. J. Seyčekje členem
korespondentem Německé flebologické společnosti, vědeckým spolupracovníkem švýcarské
flebologické společnosti a mnoho let řádným členem dalších zahraničních společností (Socíété
Frangaise de Phlébologie, Detrtsche Gesellschaft Íiir Phlebologie, Deutsche Gesellschaft fijr
Angiologie, Arbeitsgruppe Phlebologie aer Óco;, dále pak č]enem v Co1legium fůr
Qualitátssicherung in der Phlebologie der DGP.
Na podzim roku 1999 (26. 9'-1. l0.) se konala v německých Brémách velmi důleŽitá
a celosvětově význarnná odborná akce v zahraničí_ Evropský kongres Mezinárodní flebologické unie (UIP), organizovaný Německou flebologickou společností ve spolupráci s dalšími

flebologickými společnostmi ze světa (např. Argentiny' Českérepub1iky, Francie, Itá1ie.
Rakouska, Švýcarska, USA, Velké Británi;). Česká ilebologická společnost se významnou
měrou podi1ela na na jeho přípravě a organizaci, a V programu proto měla vyhrazenu samostatnou sekci (za předsednictví J. Seyčka), která se týkala diagnostických postupů _ pletyzmo-

grafických metod.

Předseda: MUDr. Jaromír Seyček
Dernratologická klinika FNsP Na Bulovce
Vědecký sekretcíř: MUDr' Jaroslav Strejček, CSc.
Centrum dermatologické angiologie. Říčany

Podklady zpracoval MUDr. Jaromír Seyček.
Neaktualizováno.

