
 Zápis z jednání výboru ČHS 
 

Datum: 9.12.2014 

Přítomni:  Brůha, Červinková, Fejfar, Fraňková, Horák, Hůlek, Husa, Plíšek, Rožnovský, 

Šperl, Trunečka, Urbánek, Vítek,   

Omluveni:  

Hosté:  Revický, Hůlková 

             Jirsa za RK, Kufr  

             Lukáš za vydavatelství Ambitmedia 

Zapsala: Markovičová  

 

 

1. PHM, MHD, Pracovní den 

Revický – seznámil výbor s celkovým vyúčtováním odborných akcí – členové 

výboru souhlasí. 

 

2. Časopis  

Host: prof. Lukáš (šéfredaktor časopisu a zároveň nový předseda ČGS ČLS JEP).  

Indexace nebyla získána zejména pro nesplnění požadavků a minimálnímu počtu 

fulltext. Textů v angličtině. Další podání žádosti je v roce 2017. Fungují nové 

webové stránky časopisu, kam by měly být přeneseny recitovatelné publikace. Dále 

by se zde měly uvádět i články z gastro a hepato oblasti (dětské) – nemají svůj 

časopis. 

Tři varianty ke zvážení: 

1/ simultánní překlad s českým sdělením vedle (je velmi nákladná) 

2/ v časopise česky a na webových stránkách v AJ 

3/ vybrat 2-3 články a nechat je přeložit 

Je třeba zpracovat report o počtech publikací za hepatologickou sekci. 

Každý z členů výboru by si měl připravit článek do dalších čísel časopisu (únor 2015 

– hepatologické číslo). Plán sdělení na celý rok (v AJ). 

 

3. MHD 27. – 29.5.2015: 

– Téma postgrad. kurzu: Akutní stavy v hepatologii . 

               Výbor zvažoval několik možností (a hlasoval) konání akce: 

                1/ začátek středa odpoledne – ukončení v pátek odpoledne (stávající) – 2 hlasy pro 

                2/ začátek středa ráno – ukončení v pátek odpoledne – 11 hlasů pro 

                3/ začátek středa dopoledne – ukončení v sobotu dopoledne 



               Z hlasování vyplynulo, že se letošní akce MHD bude konat od 27.5. ráno a bude 

               ukončena dne 29.5.2015 ve 14,00 hodin. 

               Mělo by dojít k většímu oddělení firemních sympózií od odborných přednášek. 

       

4. PHM – zhodnocení: Velmi kladné zhodnocení akce, také díky prostorám, ve kterém 

se akce uskutečnila. Výbor se usnesl, že by se v akci mělo pokračovat, ale na 

akademické půdě, ne v hotelu. Rovněž místo Modré posluchárny by bylo vhodné 

použít Purkyňův ústav. 

 

5. Pracovní den – pokračovat ve stejné lokalitě (hotel Clarion), v cca ve stejném 

termínu (některou sobotu v listopadu nebo prosinci 2015) a se stejným garantem. 

Vzhledem ke konání gastro kongresu ve dnech  12. – 14.11.2015, připadá na tuto 

akci sobota 28.11.2015. 

 

6. Kniha – určit nového editora, byla oslovena MUDr. Fraňková, která souhlasí, žádán 

prof. Husa o spolupráci, souhlasí, výbor s rozhodnutím souhlasí.   

        

7. Výbor ČHS vyslovil souhlas s přijetím nového člena: MUDr. Koula Michal, ÚVN 

Praha. Na vlastní žádost ukončeno členství MUDr. Barešové. 

Na základě podané žádosti schváleno snížení členského příspěvku (na 100,- Kč 

ročně) MUDr. Davídkové a MUDr. Kubíčkové z důvodu MD. 

        

8. Veškeré poznámky a připomínky, týkající se webových stránek zasílat přímo 

administrátorovi MUDr. Dvořákovi 

 

9. Další jednání výboru společnosti: 3. března a 9. června 2015. 

 

 

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

            předseda  ČHS                                                     vědecký sekretář ČHS  


