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Zasedání výboru ČHS dne 8. 3.2011 

 

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

Omluveni: Trunečka, Červinková   

Hosté: Revický, Jirsa, Štuka 

Program: 

1. MHD 2011 (10.-13.5.2011) 

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

převáženi na společenský večer jinak, bude se konat ve foyeru.  

Zahájení v úterý cca ve 14,45 hod. – 18 volných sdělení a 14 posterů.  

 Diskuze o programu:  

o Blok slovenské hepatologické společnosti (doc. Jarčuška), ještě neposlali program.   

Přednášejícím v tomto bloku uhradí ČHS kongresový poplatek, ubytování (1 noc) a 

vstup na galavečer.  

o Satelitní symp. ROSCH, občerstvení v hotelu Pupp. Možná výborová schůze? 

o Středa – začátek od 9,00 hod. – Virové hepatitidy, 10,30 portální hypertenze, 11,15-

12,30 satel. symp. MEDICOM, 12,30-14,15 oběd (sponz. MEDICOM), 14-15 hod. 3 

přednášky (Jirsa), sat. symp. 3 neobsazen – experiment. hepatopatie? 

o Čtvrtek – postgrad. kurz + 2 satel. symp. Experiment. Hepatopatie – prof. Červinková, 

pozn. Prof. Hůlek: zaslat program postgrad. kurzu do FN HK. 

Plenární schůze 17,15-17,45 hod., od 20,00 kongresový večer. 

o Pátek – diskuze u posterů 9,00-10,30 hod., závěr kongresu pravděpodobně v 11,30 hod. 

o Sesterský blok letos bude, ale ze strany sester nebyl takový zájem, jako v předešlých 

letech. 
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2. Prague hepatology meeting   

                     ●   prof. Hůlek – místo 12 bude jen 9 bloků. Odpadne jaterní cirrhoza + 2 chirurgické     

                          bloky, dva dny by byly pro odborníky, 1 den – zákl. hepatologie. Kontaktovat firmu PROMED,     

                          protože účast ve 3. dnu je slabší                        

3. Den praktické hepatologie – sobota 1.10.2011 – dohoda se Společností praktických lékařů – Šafránkův pavilon 

při LF UK v Plzni. Program: 2x90 minut – Zvýšené jaterní testy v ordinaci PL (Hejda-koordinátor), 

Metabolický syndrom a játra, Šperl – Alk. nemoc jater, Hejda hepatopatie, Brůha – spolupráce PL a 

specialisty, Husa – kazuistiky. 

- registrační poplatek ano, spíše symbolický (200,-) do 15.89.2011 – pokud bude účastník členem 1 

nebo 2 společnosti, nečlen 300,- Kč. Od 30.9.2011 300,-, při registraci na místě 350,- Kč. Oběd bude 

sponzorovaný. 

4. 16.4.2011 Hepatitida B v roce 2011 – sponz. BMS. Hotel ParkInn Praha (u Revmatol. ústavu). Přednášky ve 2  

        blocích, Husa, Franková, Němeček, Šperl, Urbánek, Hejda. (pozn. Husa -na akci se zatím nelze přihlásit) 

5. Vypovězena smlouva s firmou M-key, výpovědní dopis se vrátil zpět (adresát na udané adrese není), jako host 

JUDr. Čestmír  Štuka. Dosavadní doménové jméno je dostupné jen přes pana Krajňáka. Doména se může 

zachránit buď právně (čas. náročné) nebo technicky. 6.3.2011 vypršela její platnost , 30 dnů je nedostupná a 

poté je opět volná, ale je to s rizikem, že ji někdo může přebrat. Nutno proto přejít na jiné doménové jméno, 

doména se platí asi 1.300,-/ročně (z nadačního fondu): vybráno z několika variant : ces-hep.cz. S vytvořením 

nové domény, ale neznamená, že nebudeme chtít získat svoji původní doménu. Nové webové stránky : vstupní 

náklady 20-25 tis./měsíčně, měsíční nájem redakčního systému do 6 tis. Nebylo by lepší tento systém rovnou 

koupit (řád. Asi 150.000,-)? 

6. Hepatocelulární karcinom – nominace zástupců do multioborové skupiny, za ČHS Urbánek, Brůha, Šperl, 

Husa, dále Oliverius, Kiš, Válek … Mělo by se letět do Barcelony, na programu prvního sektáníé by mělo lbýt 

PR skupiny (headline), monotématická konference – dohodnutí se na podrobnostech. Není ještě staven 

program. S přípravou bude o spolupráci Congressprague. 

Registr pacientů ? – Hůlek – není potřeba tvořit registr, jedná se o malou skupinu lidí (spíše dát na starost 

nějakému mladému lékaři), jaká centra pacienta budou léčit?, monitoring – možno použít na publikace. 

Současný registr je spojen s firmou Bayer, registr by musel být veden na základě screeningu, registr pouze 

léčených by neměl význam. 

7. Výbor ČHS vyslovil souhlas s přijetím nových členů:  



 
 
 

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.: 973 203 128, fax: 973 203 049 
e-mail: stanislava.markovicova@uvn.cz, web: www.ceska-hepatologie.cz 

 

8. Výbor ČHS vzal na vědomí vystoupení ze společnosti:  

 

Jan Šperl         Petr Urbánek 

vědecký sekretář          předseda ČHS 

Zapsala: Markovičová  


