
 Zápis z jednání výboru ČHS 

 
 

Datum: 25.3.2014 

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

Omluveni: Červinková, Husa, Mareček 

Hosté:  Revický, Dvořák, Jirsa za RK  

Zapsal: Markovičová  

 

 

 

 

1. MHD K. Vary:  Téma postgraduálního kurzu: Komplikace jaterní cirhózy,       

      přednášející již oslovení, časový rozsah 20 minut přednáška + 5 minut diskuze. 

Do konce týdne bude konečná podoba přednášek a přednášejících.  

Deadline přihlášek do 31.3.2014! 

Zatím 4 generální partneři – Gilead, ROCHE, MSD, Janssen-Cilag, další partneři – 

ProMed, Siemens (celkem 8 vystavovatelů). 

  

 

2. VOLBY 2014 – Dvořák 

Kompletní seznam kandidátů pro druhé kolo voleb do výboru a revizní komise ČHS 

ČLS JEP (30 + 7).Dr. Dvořák se vzhledem ke kandidatuře do výboru vzdal postu 

předsedy volební komise. Jako dalšího člena volební komise navrhl Dr. Šmída 

z ÚKLBD, který s účastí ve VK předběžně souhlasí. Na schůzce VK se musí zvolit 

nový předseda volební komise. Kandidátka pro druhé kolo by měla mít novou 

podobu, měla by být  rozložena na jednom listu. Kandidáti budou uváděni v pořadí 

podle počtu hlasů v prvním kole, s tímto souhlasí i RK. Na seznamu kandidátů musí 

být uvedeno pracoviště a další údaje. Kandidující musí být osloveni, jaké údaje 

chtějí mít na kandidátce uvedeny. Volební lísky by měly být odeslány do 15.4.2014, 

termín pro odpovědi od 15.5.2014.  

 

3. Ceny: výbor ČHS v tajném hlasování rozhodl: 

- Cena za publikaci za rok 2013 – Hiršová et al.: Cholestatic effect of 

epigallocatechin gallate in rats is mediated via decreased expression of Mrp2. 

Toxikology, 303: 9-15, 2013 (počet hlasujících 10, 9 hlasů pro, 1 se zdržel 

hlasování) 



- Cena prof. Ježka za nejlepší práci v oblasti virových hepatitid (fy Schering-Plough) 

v roce 2013 – Subhanová et al.: Expression of Biliverdin Reduktase A in Peripheral 

Blood Leukocytes Is Associated with Treatment Response in HCV-Infected Patiens. 

PLoS One, 8 (3), (počet hlasujících 10, 8 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování) 

- Cena prof. Hořejšího (Ferring) - uděluje se pouze v sudých letech, období 2012-

2013) – Krajina et al.: Duality Improvement Guidlines for Transjugular Intrahepatic 

Portosystemin Shunt (TIPS). Cardiovasc Intervent Radiol, 35: 1295-1300, 2012  

(počet hlasujících 10 - pro). 

- Přihlášky a návrhy do soutěže o cenu České hepatologické společnosti za nejlepší 

monografii v oboru hepatologie za rok 2013  nebyly podány. 

 

4. Účast na Slovenských májových dnech 15.-17.5.2014 – 1hod. blok 2 přednášky již 

obsazeny, ale ještě 1-2 nutno dodat. Náklady hrazeny pořadatelem (kromě 

cestovného).    

5. PHM: od 10.9.2014 Karolinum, program již bude ve finální podobě vyvěšen na 

webových stránkách akce končí v sobotu obědem. 

Deadline pro postery do 31.5.2014. Kontaktovat ECL. 

Nutno ještě oslovit rektora KU a pozvat oficiálně na PHM. ˇučast na společenském 

večeru. Přio této příležitosti udělení čestného členství (Aselah + Moroe). Žádost o 

CME kredity podána. Congressprague potřebuje prohlášení o střetu zájmů 

podepsané výborem.  

6. Kniha – bude pouze na CD, pokud bude zájem i o tištěnou verzi, musí sdělit cenu za 

kus. 

 

7. Dopis od předsedy České společnosti pro aterosklerózu – 2 hod. blok (12.12.2014 9-

11 hod.) Výborem byl ustanoven jako koordinátor akce doc. Brůha. 

 

8. na základě vlastní žádosti ukončeno členství v ČHS: MUDr. Hájek  

                               

9. Výbor ČHS vyslovil souhlas s přijetím nových členů : MUDr. Libicherová, MUDr. 

Ziková ?(inf. Mělník) 

 

 

  



10. Různé:  

- účast na gastrokongresu v roce 2015 – výbor souhlasí 

               - oslovit sekretariát ČLS JEP ohledně opravy ve Stanovách ČLS JEP – v příloze  

                  chybný název naší společnosti. 

           

         Další jednání výboru se koná na MHD ve čtvrtek 29.5.2014. 

 

.  

 

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

 předseda  ČHS                                                     vědecký sekretář ČHS  


