
 

Zasedání výboru ČHS dne 2.6. 2010 
 

Přítomni: Brůha, Ehrmann, Fejfar, Horák, Hůlek, Husa, Lata, Plíšek, Mareček, Šperl, Trunečka, 

Urbánek, Vaňásek, Vítek 

Omluveni: Červinková, Jirsa,  

Hosté: Revický, Krausová, Baloghová  

 

Program: 

 

1) Urbánek:  Přivítal nově zvoleného člena výboru prof. Vítka a zároveň ocenil dosavadní práci dr. 

Filipa, který v tomto období zvolen nebyl. Poté jako nový předseda výboru seznámil výbor se 

svou představou další činnosti, bez připomínek dalších členů. 

2) Horák: Podzimní pracovní den 2010, zatím nedostatečný počet přihlášených sdělení  

3) Hodnocení MHD 2010 

a) Revický: Dosud není k dispozici definitiní vyúčtování 

b) Urbánek: Odborný program hodnocen pozitivně, program byl však časově přeplněn, což je 

nutno vzít v úvahu pro další rok 

c) Baloghová: sestry hodnotily svou sekci po stránce odborné pozitivně 

4) MHD 2011 

a) Schválen termín konání 10.5. – 13.5. 2011, zahájení sjezdu již ve středu ráno. Účastníkům 

bude nabízen i nocleh z úterý na středu. Dle dohody se sponzory možná již jedno firemní 

symposium v úterý večer 

b) Schválen přesun sjezdu do hotelu Pupp na základě informace dr. Revického o 

předpokládaných nákladech, jejichž nárůst nebude významný  

c) Předpokládá se zkrácení postgraduálního kurzu či zařazení monotematických 

nesponzorovaných symposií  

d) Program nutno upravit tak, aby přitáhl i internisty či  praktické lékaře 

e) Účast na společenském večeru bude možná, jen pro ty, kteří se přihlásí při registraci a předem 

uhradí vstupné 

5) PHM 2010 

a) Hůlek + Revický + Krausová: schválena definitivní verze programu.   

b) Schváleno udělení medaile ČLS JEP prof. Holému po skončení bloku, ve kterém bude 

přednášet. Definitivní program bude obsahovat pozvánku na jeho přednášku, se zdůrazněním, 

že se jedná o autora molekuly ADV a TDF, aby účast byla co možná nejvyšší.  

6) Internetové stránky ČHS 

a) Došlo k prodeji společnosti spravující stránky, doc. Urbánek zahájí jednání s novým 

správcem. 

b) Nutno zpracovat mapu stránek a stanovit periodicitu obměny jednotlivých položek, zatím 

připraví dr.Šperl 

c) Musí být vybrán jeden člen společnosti, který nemusí být  členem výboru, který bude za 

odpovídající odměnu provádět odbornou správu stránek a spolupracovat se webmastrem 

d) Do 1 měsíce připraví doc. Brůha zhodnocení MHD 2010, které zde bude umístěno 

e) Dr. Revický dá k dipozici fotogalerii z MHD2010, která bude též do 1 měsíce na stránkách 

přístupná 

7) Budoucí volby výboru ČGS 

a) Hůlek: pro činnost ČHS je spolupráce s ČGS důležitá, a proto by bylo vhodné, pokud by se 

někdo z členů výboru ČHS stal i členem výboru ČGS. Souhlas všech členů výboru.   

b) Zájem kandidovat do výboru ČGS projevili prof. Hůlek a prof. Lata, což ostatní členové 

výboru podpořili 

c) Výbor považuje za vhodné s výše uvedenými informacemi členy ČHS seznámit, neboť jsou 

často současně i členy ČGS, samozřejmě s vědomím svobodného rozhodnutí každého člena 

při volbě 

8) Husa: hepatologický blok na sjezdu českých internistů 2010 v Brně, 3 přednášky (Husa, Brůha, 

Šperl) 



9) Různé: Plíšek -  přihlášky:  MUC. Sámer Al-Dury (student LF HK) schválen výborem (10 hlasy) 

za člena ČHS. Doporučen prof. Hůlkem a prof. Červinkovou. 

10) Příští schůze v letošním roce: 7.9. 2010, 7.12.2010  

 

 

                               Petr Urbánek                                             Jan Šperl 

       předseda                                               vědecký sekretář 

 

 

 

 

Zapsal : Šperl 

 


