
 
 
 

Česká hepatologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

Kontakt: sekretariát ČHS ČLS JEP: Stanislava Markovičová, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, tel.: 973 203 140, fax: 973 203 049 
e-mail: stanislava.markovicova@uvn.cz, web: www.ceska-hepatologie.cz 

           

 

Zasedání výboru ČHS dne 7. 6.2011 

 

Přítomni: Urbánek, Brůha, Ehrmann, Horák, Hůlek, Husa, Mareček, Plíšek, Trunečka 

Omluveni: Červinková, Lata, Vítek, Šperl   

Hosté: Revický, Jirsa, Fejfar 

Program: 

1. MHD 2011 (10.-13.5.2011) 

 Doc. Urbánek – ubytování v Pupp – správná volba, postgrad. kurz – některé přednášky byly příliš 

odborné 

 JUDr. Revický zatím předběžné vyúčtování, příjmy 1.030.000,-, náklady 1.000.000,-. Nižší 

náklady na Pupp i v období sezóny, protože mají garanci dalších 4 kongresů mimo sezónu. 

Náklady na společenský večer nižší než v posledních letech (rauty).  

Několik připomínek k samotnému průběhu akce a k technickému zázemí. 

Termín konání MHD 2012 – 16.-18.5.2011 (st-pá). 

Ceny na MHD – prof. Červinková, doc. Brůha, Dr. Šperl vymyslí pravidla (zatím jsou 3 – musí 

být členem společnosti a mladší 35 let, první a prezentující autor, musí zaslat sdělení včas), 

v přihlášce na MHD by mělo být „okénko“, kde by se kliknutím autor přihlásil do soutěže. Ceny 

by se měly udílet za postery a ne přednášky. Každý přihlášení poster by měl být označen 

v katalogu. 

2. Internistické dny – 25.-29.9.2011 (Top hotel Praha) obsadit  hepatologickou sekci (2 přednášky a 15 minut), 

udělá se pouze 1 přednáška (30 minut) – Doc. Brůha, název upřesní. 

3. Odborný kongres na Slovensku – ubytování + kongresový poplatek hradí Slovenská strana, cestovné si hradí 

každý sám – Urbánek vznést dotaz, zda je možno hradit z nadačního fondu 

4. Webové stránky společnosti – Dr. Štuka upravil smlouvu, odešle doc. Urbánkovi, který ji následně přepošle 

všem členům výboru, případné připomínky zaslat co nejdříve. 
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o Nejsložitější fází webu bude jeho naplnění informacemi. Proběhne redakčí školení, 

kterého se zúčastní doc. Urbánek, Dr. Dvořák, Dr. Šperl, doc. Brůha + 1 z nadačního 

fondu. Použít informace z původních stránek a provést jejich aktualizaci. Informace o 

ČHS – doc. Urbánek, prof. Hůlek, prof. Mareček. 

o Pro přihlášení a odhlášení se do a ze společnosti – odkaz na českou lékařskou 

společnost. 

5. PHM (2012) 9 bloků, 2 dny, 3.den by byl volný, omezit 1xcirrhosu +x chirurgii jater a 1x hepatitidy, snižovat 

náklady, doškolování  

o Pozn.: – Trunečka – ponechat stávajících 12 bloků, délku konání, ale méně speakerů, 

obecnější témata 

o Pozn.:  - Urbánek – menší sál 

o Pozn.: zvolnit vliv ProMed, oslovit kontakty ostatních firem.  Zachovat původní 

program, jaký byl v minulosti, možná přidat jeden den před akcí pro postgrad. školení? 

o Přednášku „genetiky“ přidat k metabolickým chorobám, tématika by nestačila  na 3 

přednášky 

6. Další termíny konání výboru ČHS: 13.9., 6.12.2011, 13.3., 5.6.2012 

7. Výbor přijal  za člena ČHS:  Mgr. Alenu Jiroutovou (Ústav lékařské biochemie LF UK Hradec Králové), 

MUDr. Lenku Urbánkovou (Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Cheb), podmínečně – MUDr. 

Blanku Bartůňkovou (Clinicum a.s. Praha) – po doplacení všech dlužných částek.  

 

Jan Šperl         Petr Urbánek 

vědecký sekretář          předseda ČHS 

 

 

Zapsala: Markovičová  


