
Zápis z jednání výboru ČHS 
 

Datum: 29.11. 2011 

Přítomni:  Hůlek,  Horák, Mareček, Šperl, Červinková, Urbánek, Husa, Brůha, Trunečka, Jirsa 

za RK.  

Omluveni: Vítek, Ehrmann, Plíšek, Lata 

Hosté: JUDr. Revický, A. Baloghová.  

Zapsal: Urbánek.  

 

 

1. Urbánek: informace o jednání s ČGS a nakladatelstvím Ambitmedia. Závěr: od roku 

2012 bude navýšen členský příspěvek do ČHS o 350 Kč, což je částka za předplatné 

časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Příspěvek tedy od roku 2012 nabývá výše 

650 Kč. Předplatné přitom platí pouze ti členové ČHS, kteří do 30.11. 2011 nebyli 

členy ČGS ČLS. Členům obou společností k tomuto datu zůstává příspěvek 

v nezměněné výši, tj. 300Kč.  

2. Příprava PHM 2012. Revize programu a potvrzených účastí zahraničních řečníků. 

Probrány některé organizační připomínky ze strany CongressPrague (JUDr. P. 

Revický). Správní radě Nadačního fondu ČHS výbor ČHS uložil vypracovat systém 

podpory členů ČHS na tomto sjezdu. Vše bude řešeno cestou grantů po podání řádné 

žádosti.  

3. Ceny na PHM 2012. Bude udělena 1. až 3. cena za nejlepší postery. Sponzorem cen je 

firma ProMed.  Výběr nejlepších posterů bude organizován následovně: hodnotící 

komise (členové budu jmenováni na příští schůzi výboru) oznámkují školním 

systémem všechna zaslaná abstrakta posterů. Abstrakta budou členům předložena 

v anonymní podobě. 10 nejlepších postoupí do druhého kola hodnocení. Toto 

proběhne v rámci diskuze u posterů. Hodnotící komise se diskuze zúčastní pouze u 

těchto 10 nejlepších posterů. Nicméně i ostatní autoři budou vyzváni k přítomnosti u 

svých posterů v rámci diskuze mezi účastníky kongresu (21.9. 16.45 – 18.15).  

4. příprava MHD 2012. Výbor rozhodl o zjednodušení systému udílení cen ČHS  na 

MHD. Nebude udělována cena za volná sdělení. Bude udělena cena za poster a to 

jedna cena za poster klinický, další cena za poster věnovaný základnímu výzkumu. 

Finanční částka pro každou z těchto cen byla stanovena na 5 000 Kč. Do soutěže o 

cenu je třeba aktivní přihláška prvního autora, který musí splnit dvě základní kriteria: 

věk do 35 let a musí být členem ČHS ČLS JEP.  



5. A. Baloghová podala výboru informace o činnosti hepatologické sekce ČAS. 

V současnosti má sekce 40 členek. Sekce se bude aktivně podílet na přípravě sesterské 

sekce MHD 2012.  

6. doc. Jirsa informoval o udělení ceny Česká hlava dr. J. Petráškovi.  

7. za člena ČHS byla přijata MUDr. H. Gottfriedová z IKEM. 

8. Další zasedání výboru bude 13.3. 2012 a 5.6. 2012 (zde změna proti plánu).  

 

 

 

 

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

 předseda  ČHS                                                       vědecký sekretář ČHS  

 


