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Zasedání výboru ČHS dne 7.12.2010 

 

Přítomni: Urbánek, Brůha, Horák, Hůlek, Husa, Šperl, Vítek, Lata, Ehrmann, 

Omluveni:, Mareček, Trunečka, Červinková   

Hosté: Revický, Dvořák, Kufr, Jirsa 

Program: 

1. MHD 2011 (10,-13.5.2011) 

 JUDr. Revický – prodloužení přestávek, pozvánky rozeslány, firmy osloveny. 

 Diskuze o programu:  

o Modifikován postgraduální kurz.  Budou dva tématické okruhy (experimentální 

hepatologie a endoskopie v souvislosti se syndromem portální hypertenze). Jmenování 

koordinátorů jednotlivých bloků (Vítek, Jirsa, Červinková, Urbánek). Dominantní náplní 

endoskopického bloku budou videoprojekce doplněné druhou projekcí.  

o Výboru slovenské hepatologické společnosti bude nabídnuto uspořádání cca 60-90min 

bloku s prezentací významných (publikovaných či oceněných) původních prací 

vzniklých v SR.  Přednášejícím v tomto bloku uhradí ČHS ubytování a vstup na 

galavečer.  

2. Podzimní pracovní den ČHS 

 V dalších letech bude akce pořádána podle jednotného vzoru, se stálou logistikou. Organizací 

byla pověřena agentura CongressPrague.  

 Výborem byla odsouhlasena změna koncepce celé podzimní akce.  Nově se den bude jmenovat 

Den praktické hepatologie (DPH).  Akce bude určena především pro praktické lékaře, všeobecné 

internisty. Obsahem budou jednoduché postupy a doporučení, aktuality s dopadem na širší 

lékařskou veřejnost. Rozsah akce bude cca 4 hodiny programu, standardem bude symbolický 

registrační poplatek. Garantem programu bude vždy člen výboru, akce by se měla preferenčně 

nadále konat na akademické půdě v některém s vhodných listopadových termínů.  
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 K této problematice: prof. Vítek – lepší propagace, většina lékařů  o akci není informována. Prof. 

Husa – mělo by se začít od ekonomiky, přítomnost sponzorů, atd. Dr. Šperl: pozornost věnovat 

hlavně praktický lékařům a lékařům v terénu. 

 Koordinátoři programu pro DPH 2011: Doc. Urbánek + Dr. Hejda, místo konání Plzeň, termín a 

další detaily budou upřesněny v průběhu ledna 2011.  

3. Vyúčtování PHM 2010 – JUDr. Revický –ekonomika + srovnání s rokem 2008. 

 diskuse – prof. Hůlek – více připomínek, než v roce 2008.  Z možných řešení situace 

odsouhlasena varianta s pokračováním v zavedeném dvouletém rytmu, nutno však změnit 

strukturu programu -  detailní změny ještě budou prodiskutovány v průběhu roku 2011. Diskuze i 

na téma neúčasti farmakolog. firem s výjimkou společnosti Promed.  

4. Webové stránky 

 Dr. Dvořák – nové stránky nejsou zatím ještě funkční, spuštění první verze od 1.1. 2011.  Dohoda 

o prioritách a aktivitách členů výboru směrem k novým stránkám (CV, guideliny atd). Výbor 

vyslovil podiv nad neomluvenou účastí zástupce providera stránek firmy eMKey (pan M. 

Krajňák). V důsledku absence nelze pokračovat v přípravě rozpočtu provozu stránek, což 

podmiňuje sestavení definitivního rozpočtu ČHS. Nutno opakovaně urgovat. Nejedná se o první 

případ váznoucího kontaktu s firmou eMKey. 

5. Deadline pro zaslání abstrakt volných sdělení  na MHD 2011 je 28.2.2011. 

6. Další zasedání výboru budou  8.3., 7.6., 29.9. a 6.12.  2011. 

7. Jednáním s MZ ohledně standardů se ujme prof. Horák. Tuto informaci  uveřejnit na webu. 

8. Výbor ČHS vyslovil souhlas s přijetím nových členů:  

Mgr. Jirkovská Alena, Ústav lékařské biochemie LF UK Hradec Králové. 

9. Výbor ČHS vzal na vědomí vystoupení ze společnosti: MUDr. Petr Horký, CSc., MUDr. Mojmír Dolejší, 

MUDr. Iva Hrubá,  

 

Jan Šperl         Petr Urbánek 

vědecký sekretář          předseda ČHS 

Zapsala: Markovičová  


