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Zápis z jednání výboru ČHS 

 

Datum: 13.3.2012 

Přítomni:  Ehrmann, Hůlek,  Horák, Mareček, Šperl, Urbánek, Husa, Trunečka, Plíšek, Lata, Vítek, Jirsa za RK.  

Omluveni: Červinková, Brůha 

Hosté: P. Revická, A. Baloghová, K. Dvořák  

Zapsal: Markovičová  

 

 

1. Webové stránky (K. Dvořák) 

Do konce roku 2012 bude spuštěna „členská sekce“, kde se budou moci členové přihlásit. 

Všechny připomínky a nápady na změny webových stránek zasílat na adresu K. Dvořáka. Jako 

novinka je možnost se „prokliknout“ do přihlášky OS ČLS. Pro doplnění údajů o členech výboru 

ČHS je nutné, aby ten, kdo ještě nezaslal své CV a foto, učinil co nejdříve (zaslat doc. Plíškovi vzor 

krátkého CV).  

Náklady jsou kryty zhruba z 90% sponz. firmami (reklamy sponzorů uved. na webu). Autoři 

guidelines – práce zaslat K. Dvořákovi, starší práce dát s akt. daty, budou se aktualizovat a řadit 

podle data aktualizace.  

2. Májové hepatologické dny (P. Revická) 

Kongres se zdá být finančně zajištěn. 

Program: 16.5.2012 ve 14:00 zahájení, ukončení 18.5.2012 ve 14:00 hod. Zasedání výboru. 

A. Baloghová – sekce sester – čtvrtek 9:00-14:00. 8 přednášek po 12 min. + diskuse + 5 

přednášek lékařů. Po 4 přednáškách krátká pauza. Přesný program bude dodán 

Congressprague do konce března. Zvážit možnost malé motivující odměny pro přednášející 

sestry za nejlepší sdělení. Sponzorem sesterské sekce je fa Baxter – nutno uvést v programu  
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B. Urbánek – Supplementum České a slovenské gastroenterologie s abstrakty pouze 

v omezeném počtu výtisků, je to finančně méně nákladné, než kdyby bylo součástí časopisu. 

Návrh na tisk cca 130 ks, což činí 52.380,- Kč. 

 

3. PHM – Hůlek, Revická 

Bohužel je situace nepříznivá, nejsou přednášející. Prof. Lata navrhuje oslovit speakery 

z východního bloku, s tímto ale většina členů výboru nesouhlasila, Ponechat ty, kteří se přihlásili 

sami a neoslovovat další.  

Pokud bude málo přednášejících, prodlouží se sdělení o dalších 10 minut, nebo zůstane pozice 

prázdná. K tomuto se vyjádří vedoucí sekcí a své stanovisko zašlou na Congressprague do 

31.3.2012. 

Na akci upozorňovat formou letáků na dalších odborných akcích (Urbánek – Moskva – 100 ks, 

Husa – Londýn - 100-150 ks, atd …) 

Udělit čestné členství ČHS zahraničním speakerům – návrh Dusheiko, Alberti – je nutno získat  CV 

+ napsat doporučení – Šperl. Je třeba, aby dotyčný oceněný byl v pátek večer k dispozici a mohl si 

cenu převzít  (oslovit je). 

Návrh, komise pro hodnocení posterů: Červinková, Brůha - výborem návrh přijat. Od 1 autora 

budou přijaty nanejvýš 2 postery. 

31.5.2012 poslední den na přijetí abstrakt – prof. Horák. 

 

4. Na Slovensku (Podbánske, grandhotel Permon) proběhnou dne 24.5.2012 Slovenské 

hepatologické dny – máme 1 hod. přednášku. Kongresový poplatek a ubytování hradí pořadatel. 

Účast Jirsa, Vítek, Urbánek. Přednáška by měla být prezentací ČHS. Důležité vzít s sebou též 

propagační materiál PHM (cca 100 ks).  

5. Na podzim se uskuteční Diskuzní a vzdělávací gastroenterologické dny v Karlových Varech 

pořádané ČGS – prof. Špičák nabídl 90 minut na blok ČHS, sdělení by měla být o co nejužším 

vztahu hepatologie a  gastroenterologie, buď PSC (od epidemiologie až po transplantaci) nebo 

cholangiocelulární ca, krvácení z varixů, krvácení při portální hypertenzi. Mohla by být zařazena i 
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problematika transplantací jater, klesá počet odesílaných pacientů i z důvodu malé propagace.  

Výborem rozhodnuto: 3 velká sdělení: 1.  

sdělení – PSC, 2. Sdělení -  cholangiocelulární  Ca, 3. sdělení transplantace jater. Trunečka upřesní 

témata s prof. Špičákem,  též dle přesného dle termínu konání.  

         6.  Ceny ČHS: Výbor odhlasoval takto: (1 člen se zdržel hlasování)  

              Za nejlepší publikovanou práci –Dr. Jan Petrášek 

              Cena prof. Ježka –pouze jediný přihlášený, cena udělena – prof. Husa 

Termín pro zasílání přihlášek o ceny od dalšího roku posunout k poslednímu únoru – výborem 

odhlasováno – zaslat K. Dvořákovi k uveřejnění na webu. 

Diskutována také problematika pravidel pro udělování cen – rez. -  neměnit pravidla, ale 

mimořádnou cenu udělit jen práci mimořádného významu. 

7 Den praktické hepatologie – živá diskuze – Husa – nekonat vzhledem k velkému počtu ostatních 

odborných akcí , Trunečka – spojení s jinou akcí, samostatně nekonat, Hůlek – samostatně 

neorganizovat, Šperl – konat, vzhledem k tomu, že se sdělení týkají jiné odbornosti (prakt. lékaři). 

Mareček – možnost spojení s odbornou akcí praktických lékařů, Trunečka – Kongres praktické 

mediciny – nabídnout náš blok nebo DPH organizovat v roce, kdy nebude PHM. V roce 2012 se 

akce nebude pořádat, v 2013 v době konání kongresu Společnosti praktických lékařů (jaro) a 

požádat o přidělení přednáškového bloku. Ehrmann – firma Solen organizuje pro praktické lékaře 

kongresy – kontaktovat ji, aby tam zařadili hepatologický blok. ► oslovit tyto dva pořadatele. 

8 Standardy – HCC (Brůha) a HCV (Urbánek). Znění národního standardu HCC zatím ponechat a 

později upravit, protože pokud to neuděláme, přijdeme o možnost standard vytvořit (termín 

ukončení konec 2012. Do úvodu doplnit klasifikaci síly důkazů (vyžaduje to nár. ref.centrum), do 

zápisu upravit chirurg. část. Všichni autoři by měli být uvedeni nahoře.  HCV schváleno výborem 

inf. spol. v březnu 2012. Standardy budou vycházet v časopisech odborných společností, měly by 

být uveřejněny na webech.                                                                                         

       ► schváleno HCC s podmínkou a HCV schváleno. Doc. Urbánek zašle doc.     

       Plíškovi. 

Užší redakční rada – nominovat recenzenty z řad ČGS a ČHS - za hepatologii Doc.       Brůha. 
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10.   Výzva ČLS na nominaci zástupců do oborových rad IGA MZ, výbor navrhuje.Interní obory II – 10/1 

Brůha, Infeční lékařství 08 – Husa, Genetika a pediatrie 05 – Jirsa, Metabolismus 02  – Vítek. Přiložit krátké 

CV kandidáta a odeslat do 19.3.2012 !!! 

 

11.    Časopis pro čestné členy společnosti – neposílat, pokud o něj projeví zájem pak bude hrazen 

společností (prof. Mareček má zájem, prof. Brodanovou bude kontaktovat doc. Urbánek) 

 

12.     Schůzka ze zástupci oborového svazu zdravotních pojišťoven – lékovou komisí dne 8.2.2012. 

Celkem 6 zástupců ČHS a SIL, doc. Urbánek prezentoval indikace DAA a představu o úhradě. Nebyly 

zásadní výhrady, ale doporučeno zřídit centra pro léčbu DAA.  

13.    Na základě vlastní žádosti ukončeno členství v ČHS MUDr. K. Mackovi a  

         MUDr. I.   Dresslerové. 

 

14. Další zasedání výboru bude 12.6. 2012.   

 

 

 

 

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

 předseda  ČHS                                                       vědecký sekretář ČHS  

 

  

 


