
Zasedání výboru ČHS dne 7.9.2010 

 

 

 

Přítomni: Urbánek, Brůha, Červinková, Horák, Hůlek, Husa, Šperl, Trunečka,  Vítek 

Omluveni: Ehrmann, Lata, Mareček, 

Hosté: Revický, Krajňák, Dvořák 

 

Program: 

1. Představení nové sekretářky 

- novou sekretářkou předsedy ČHS se stala Stanislava Markovičová (prozatímní 

e-mail: stanislava.markovicova@uvn.cz) 

2. Zvolení pokladníka ČHS 

- pokladníkem jednomyslně zvolen Dr. Plíšek 

3. Revize programu na Prague Hepatology Meeting – prof. Hůlek – 469 účastníků 

ze 39 zemí, konečný seznam bude k dispozici. Projednán program všech 

odborných sekcí. Postery: 42 přihlášených (10 tuzemsk., ost. zahr.). Doprovodný 

společenský program – čtvrtek 20:00 slavnostní večeře s předáním diplomů - 

čestné členství v ČHS – Pražský hrad, v 19:00 hod. odjezd autobusů od hotelu 

Diplomat, cca 240 hostů. Vše ve stylu 30.- let + přehlídka kostýmů, ochutnávka 

moravských vín. Na akci zajištěna moderátorka. Z této akce bude pořízen i 

videozáznam. Všichni vedoucí sekcí budou se svými speakery sedět vpředu. 

Večer končí ve 24:00 hod. Busy k hotelu přistaveny od 22:30 hod. Pátek – večer 

v Yacht Clubu pod Libeňským mostem.  

4. Nová image a webb ČHS 

- předloženy návhrhy nového loga  společnosti a hlavičkový papír, zadáno 

firmě eMkey – pan M. Krajňák – předvedl, co všechno by mělo být 

uvedeno na webové stránce, co uvést pro laickou a co pro odbornou 

veřejnost. Návrh na administrátora – Dr. Dvořák (IV. IK VFN, bude 

odpovídat za aktualizace, odměna administrátorovi 15.000 do konce roku 

2010, poté znovu bude projednáno). Pan Krajňák zašle prozatimní podobu 

předsedovi společnosti, který ji poté přepošle členům výboru k vyjádření 

(připomínky posílat do 30.9.2010). Připomínky: prof. Hůlek – 

administrátor musí být lékař (aktualizace), neměl by nastat žádný problém 



s přihlašováním – žádná složitá hesla. Odměňování administrátora by 

nemělo jít přes nadační fond, pokud ano, nutnost zažádat o finanční 

prostředky do konce září, schválení trvá 3 měsíce a musí to být do konce 

roku!! 

- zkontrolovat původní smlouvu na doménu (změna společnosti).   

5. MHD 2010 – vyúčtování 

- sponzoři avizují nižší příspěvek na rok 2011 (2 firmy) proto JUDr. Revický 

připravil několik variant na úsporu finančních prostředků : publikace 

abstrakt v časopisech, úspora na galavečeru, úspora při organizaci sesterské 

sekce (zvážit formu a podobu sesterské sekce). Sesterská sekce ČAS  (paní 

A. Baloghová) by  měla vyvinout snahu k získání sponzorů.  

- Dr. Šperl – akt. přispívajících sester je 37, zvážit jednodenní účast, menší 

sál? 

- Všechny připomínky si připravit na další zasedání výboru, kdy by měla být 

známa i výše snížení sponzorského příspěvku. Nutno zaslat všem členům 

výboru vyúčtování MHD k návrhům na úspory. 

- Na dalším zasedání výboru projednat i program pro postgraduální kurz 

MHD, jehož téma bude dohodnuto během měsíce září mailovou 

korespondencí  (nutnost vyhlásit téma kurzu a začít s jeho propagací). 

6. Výbor projednal a souhlasil s přijetím do ČHS těchto nových členů:  

- MUDr. Jan Knot, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav 

- PharmDr. Dalibor Černý, Farmakologický ústav 1.LF UK Praha 

- Ing. Kateřina Váňová, ÚKBLD 1. LF UK Praha 

- Mgr. Nataša Lekič, B.Sc., Farmakologický ústav 1. LF UK  Praha 

- MUC. Samer Al-Drury, Ústav fyziologie LF HK.  

- MUDr. Yassir Mohammed Hussein Al-Olein, FN HK.  

7. Různé 

- předseda seznámil výbor s dopisem profesorky Hauftové 

- dopis z katedry IPVZ – přepracování otázek v elektronické formě 

z hepatologie (30-50otázek) do konce září – přeposlat na Dr. Šperla nebo 

doc. Brůhu 

- dopis z ČLK – osoba zodpovědná za e-learning na stránkách ČLK, dá se to 

uvádět ve všech publikacích – koordinátor – návrh od prof. Hůlka – prof. 

Hauftová – zatím nerozhodnuto 



- diskuze – nutnost vytvořit multioborovou skupinu pro dg. HCC 

- prof. Husa – zvážit nutnost vytvoření multioborové skupiny pro intoxikace 

houbami a následnou péči o tyto pacienty 

- prof. Hůlek – reakce na knihu – jsou v ní chyby, jak odborné, tak i 

překlepy. Pro proplácen jakékoliv akce je nutné mít podepsanou smlouvu s 

nadačním fondem.  

- Prof. Horák – podzimní hepatologický den – zatím bez příspěvků sester, 

kontaktovat p. Balogovou. Do 11.11.2010. 

- Doc. Brůha – Remestyp - změna ve vykazování, připraví dopis. 

- Předseda společnosti vypracuje dopis prof. Hůlkovi ohledně členské 

databáze ČHS. 

 

 

 

                                  Petr Urbánek                                Jan Šperl 

                                  Předseda                                      vědecký sekretář  

 

 

 

 

Zapsala: 

Markovičová  


