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Zápis z jednání výboru ČHS 
 

 

Datum: 18.6.2013 

Přítomni:  Brůha, Červinková, Hermann, Hůlek, Husa, Mareček, Plíšek, Šperl, Trunečka, Urbánek,  Jirsa za 
RK.  

Omluveni: Horák, Lata, Vítek 

Hosté:  Revický  

Zapsal: Markovičová  

 

1. Urbánek – finanční rozvaha k hospodaření v roce 2012. Kontrola databáze naší členské základny a 

databáze AmbitMédia, která distribuje časopis Gastroenterologie a Hepatologie. Dále kontrola 

počtu neplatičů cestou ČLS JEP.  

 

2.  Májové hepatologické dny 2013 – Revický -   dobrá obsazenost, v porovnání s předchozími lety 

zlepšení. Je potřeba zvážit drobné úpravy v časových intervalech pro satelitní sympózia. 

V nákladech se promítlo zvýšení ceny za pronájem prostor hotelu (sezóna), vzhledem k tomu by 

se příští akce měla konat až v období  

      28.5.-30.5.2014.  

 

3.   Web – Dvořák -  návštěvnost oproti minulým obdobím téměř stejná,  webstreamy 

budou uvedeny na stránkách Congressprague, ale budou přístupné z našich stránek v členské 

sekci  - k tomu je nutné, aby všichni členové ČHS uvedli e-mailové adresy. Abstrakta vyjdou v PDF, 

jako v loňském roce – proklik na časopis, kde jsou uvedena. Zpracovat body, proč je dobré být 

členem ČHS – Šperl. Na stránkách ČIS jsou guidelines z hepatologie jen za rok 2007, byla by dobrá 

jejich aktualizace, kontaktovat ČIS – Dvořák. 



 
 
 

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 

Bylo by vhodné na stránkách ČHS mít alespoň krátkou informaci o společnosti v anglickém jazyce.  

Vyvěsit na web pravidla pro ocenění za postery.  

 

4. Účast na internistickém kongresu (2.-5.10.2013) – Urbánek, Šperl, Trunečka – přesný   termín 

bude oznámen .  

 

5. Gastroenterlogický kongres – 7.11.2013 - Šperl, Hůlek, Trunečka.  

 

6. Hůlek –  z Nadačního fondu: podpora publikace Hepatologie, všichni první autoři podkapitol – 

pokud budou mít aktualizace, pak je doplnit, rozšířit. První termín odevzdání je do 15.9.2013 – 

všechny změny provést červeně, to znamená i případné škrtnutí textu. Na doplnění není žádný 

kapacitní limit. Publikace bude přístupná buď na CD nebo přes přístup na webových stránkách. 

V případě zájmu odborných firem o umístění reklamy v publikaci, kontaktovat prof. Hůlka – výbor 

ČHS odsouhlasil.  

 

7. PHM – 11.-13.9.2014 – Karolinum. Generální sponzor nebude ProMed.   

 

8. na základě vlastní žádosti ukončeno členství v ČHS: MUDr. K. Šlapalové,  

               MUDr. N. Machkové, Doc. Dr. R. Rosenfeldovi, Doc. MUDr. H. Živné CSc.,    

               MUDr. Iloně Vinklerové, prof. MUDr. H. Farhalimu DrSc. 

 

9. Výbor ČHS vyslovil souhlas s přijetím nových členů : MUDr. Lukáše Bajera (IKEM), MUDr. Tomáše 

Dědiče (FN Motol), MUDr. Nikoly Uzlové (FNKV) , MUDr. Jany Švíkové (nemocnice Jihlava)  

 

 

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

 předseda  ČHS                                                     vědecký sekretář ČHS   


