
 Zápis z jednání výboru ČHS 

 
 

Datum: 10.6.2014 

Přítomni:  Brůha, Červinková, Fejfar, Fraňková, Horák, Hůlek, Husa, Šperl, Urbánek, Vítek,   

Omluveni: Plíšek, Rožnovský, Trunečka 

Hosté:  Revický, Hůlková 

             Jirsa za RK, Kufr  

Zapsala: Markovičová  

 

 

 

 

Docent Urbánek jako nově zvolený předseda České hepatologické společnosti 

přivítal členy výboru a popřál všem hodně úspěchů v činnosti výboru společnosti. 

  

 

1. PHM 

Zájem o účast na této akci není velký, když byli všichni účastníci včas osloveni. 

Finanční přínos ani ztráta zatím nejsou.  Je třeba zvážit, zda do budoucnosti PHM 

uskutečňovat. Výbor rozhodl, že letošní ročník ještě proběhne, i když se většina 

speakerů ještě neozvala,  protože v opačném případě by došlo ke značné finanční 

ztrátě. Pokud se do konce června neozvou, budou vyškrtnuti z programu.  

Sekci, kterou měl vést doc. Oliverius (3 přednášky) převezme Dr. Šperl a Dr. 

Fraňková.  

Bude vytvořen hromadný mail s informací o složení nového výboru a zároveň 

pozvání na PHM. 

Totéž je třeba oznámit i kolegům na Slovensku – doc. Urbánek. 

 

2. Hodnocení MHD: členové výboru se shodli, že organizace i odborná úroveň akce 

byla dobrá, nicméně pro další konání MHD bude třeba upravit technické zázemí 

(osvětlení řečnického pultu, atd.).  

      Předseda se jménem výboru rozloučil s odcházejícími členy výboru prof. Marečkem,     

      prof. Latou a prof. Ehrmannem. 

Další MHD se uskuteční ve dnech 27. - 29.5.2015 (oznámit termín na Slovensko). 

 



3. Účast na Internistickém kongresu (15.-18.10.2014) v Brně. Garantem hepatologické 

sekce je prof. Husa a prof. Hůlek.  

 

4. Šperl: posílat pacienty-cirhotiky  do IKEM do transplantačního programu. 

 

 

5. Podzimní pracovní den (20.-22.11.) – garant Dr. Šperl: Léčba chronického selhání 

jater. 

 

6. Publikace Hepatologie: edice je zpožděna vzhledem ke zpožděnému dodání 

příspěvků některých autorů. Rozhoduje se o několika variantách vydání publikace: 

knižně, na CD nebo uvedením na webu.  Uvažováno o knižním vydání pouze 

malého počtu ks, je potřebné vše ještě domluvit s vydavatelstvím. 

               

7. Výbor ČHS vyslovil souhlas s přijetím nových členů : MUDr. Petr Hříbek, ÚVN 

Praha, MUDr. Zuzana Vacková, IKEM Praha, MUDr. Klára Chmelová, IKEM 

Praha. 

 

8. Další jednání výboru společnosti: 9. září, 9. prosince 2014, 3. března a 9. června 

2015. 

 

 

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

            předseda  ČHS                                                     vědecký sekretář ČHS  


