
 Zápis z jednání výboru ČHS 
 

 

 

Datum: 13.9.2016 

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

Omluveni: Lata, Trunečka,  

Hosté:  Revický 

             Jirsa za RK  

              

Zapsala: Markovičová  

 

Předseda společnosti prof. Urbánek oznámil změnu ve složení výboru. Místo odstupujícího doc. 

Rožnovského bude novým členem výboru společnosti prof. Lata dle počtu získaných hlasů 

v posledních volbách do výboru. 

 

 

1.    Dr. Revický – informace o vyúčtování MHD  

      Náklady i příjmy byly v letošním roce nižší než v předchozích letech, ale je to stále 

dobré. Náklady klesĺy i díky tomu, že se všechny materiály  spojené s konferencí netiskly 

(jen certifikáty a pod.). K tomu se diskutovalo, zda tisknout programový buletin, který je i 

součástí suplementa Gastroenterologie  a Hepatologie  (sborník abstrakt). Výbor souhlasí, 

aby se buletin netiskl, ale byl distribuován na sjezdu pouze v elektronické verzi. 

Výbor rozhodl  rozdělit finanční prostředky z výnosu MHD na ČLS JEP a NF ČHS – viz 

zpráva předsedy revizní komise.  

   

Téma postgraduálního kurzu MHD 2017: Jaterní choroby v praxi. 

Pokračovat v ranních sympóziích se snídaní na níže uvedená témata:  

- Transplantace jater (garant Dr.Trunečka)  

- NASH (garant prof. Brůha) 

MHD v Olomouci ve dnech 10. – 12. 5. 2017 

Výbor rozhodl, že sekce experimentální hepatologie se bude konat paralelně ve stejném 

čase jako firemní sympozium, nikoliv jako poslední sekce sjezdu. 

 

2. Podzimní pracovní den 3. 12. 2016 v hotelu Clarion – program se připravuje.      

Témata již určena: Screeningové programy v hepatologii a odpoledne NASH  

(3 přednášky) 

 



3. 8. – 10. 12. 2016  Vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny v Karlových Varech 

(1,5 hodiny blok v postgraduálním kurzu, 1,5 hod samostatný blok – celkem 6 přednášek. 

 

4. 14. 10. 2016 ČHS obsadí 3 sdělení na Obezitologickém kongresu v Táboře 

 

- Hepatom u NASH (Dr. Hříbek) 

- Screening NASH (prof. Brůha) 

- Genetika NASH (Dr. Šperl a prof. Jirsa) 

 

      5.   Kniha – aktualizace á 4 roky, měla by být uskutečněna do konce léta 2017, aby kniha  

            mohla  být dokončena do května 2018. Diskuze o tištěné nebo CD verzi – výbor rozhodl  

            o verzi tištěné. Smlouvu s nakladatelstvím zařídí prof. Hůlek. Jedním z editorů knihy  

            bude Dr. Fraňková, druhý editor (místo prof. Husy) bude upřesněn na příštím jednání  

            výboru.      

 

6. Výbor odsouhlasil (dle zaslaného přehledu) vyúčtování časopisu Gastroenterologie a 

hepatologie v částce 30.209,- Kč. Diskuze k nutnosti odebírání časopisu, zatím bude 

odebírání časopisu v rámci členství v ČHS zachováno.     

   

7. Výbor ČHS vyslovil souhlas s přijetím nových členů: MUDr. Ondřej Sobotka (Ústav 

fyziologie LFHK), MUDr. Jana Moravcová (Infekční klinika Nemocnice Na Bulovce), 

MUDr. Kundrátová Eva (Interní oddělení Vítkovická nemocnice), MUDr. Dvořáková 

Dominika (Interní klinika 1. LF UK a ÚVN), MUDr. Lucia Martinkovičová 

(Pharmaceutical Research Associates CZ, s.r.o.), Ing. Kateřina Žížalová (Ústav lékařské 

biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK).  

           

 

8. Další jednání výboru společnosti: 6. 12. 2016, 7. 3. 2017, 13. 6. 2017. 

 

 

 

 

 

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

            předseda  ČHS                                                     vědecký sekretář ČHS  


