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Členem České hepatologické společnosti se stal v roce 1989. Členem výboru společnosti je nepřetržitě od 
roku 1994. V 90. letech byl organizačním sekretářem Májových hepatologických dnů.  V posledních 5 letech 
pravidelně organizuje podzimní pracovní den ČHS. V roce 2018 byl organizačním sekretářem konference 
Central European Hepatologic Colaboration (CEHS) v Praze. Je členem pracovní skupiny výboru společnosti 
pro virové hepatitidy, kde se podílí na přípravě standardních doporučených postupů diagnostiky a léčby 
HBV a HCV. Od roku 2010 je vědeckým sekretářem výboru společnosti. Je členem Evropské asociace pro 
studium jater a zastupuje ČHS v radě CEHC.  

Promoval v roce 1988 na Fakultě všeobecného lékařství v Praze a zde i nastoupil jako vědecký aspirant na I. 
Interní kliniku, zde později pracoval i jako sekundární lékař. V roce 1995 v souvislosti se zahájením 
programu transplantace jater přešel do Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Zde pracoval 
jako vedoucí lůžkového oddělení Kliniky hepatogastroenterologie a nyní jako zástupce přednosty kliniky. 
Postupně složil atestace z interního lékařství I a II a z gastroenterologie, v roce 2001 obhájil kandidátskou 
disertační práci na téma „Porfyriny u chronického selhání ledvin“. V roce 2018 se habilitoval na 1. LF UK 
v Praze v oboru vnitřní lékařství prací „Léčba virových hepatitid u imunosuprimovaných pacientů“. Jeho 
klinická práce je zaměřena na léčbu virových hepatitid a na práci v rámci hepatologické části programu 
transplantace jater. 

Ve výzkumné práci se zpočátku věnoval porfýriím, dále pak chronických virovým hepatitidám. V současné 
době kromě klinické práce se věnuje výzkumné práci v oblasti genetických faktorů v léčbě hepatitidy C a 
genetickým prediktorům komplikací jaterní cirhózy a portální hypertenze. Je autorem nebo spoluautorem 
více než 100 odborných prací, z nichž polovina je v zahraničních časopisech, dále je autorem 8 kapitol 
v různých monografiích nebo učebnicích. 


