
Zápis z jednání výboru ČHS 
 
 
 
Datum:  11. 9. 2018  
Přítomni:   Brůha, Dvořák, Fejfar, Fraňková, Husa, Husová, Jirsa, Petrtýl, Šperl, Trunečka,     
                             Urbánek, Vítek, Volfová  
Hosté:    Revický  
               Šenkeříková za RK  
 
Zapsala:  Markovičová  
 
 

1. Pracovní den 8.12.2018 – Dopolední program HCV, odpoledne alkoholická choroba jater (3 – 
4 přednášky). Přibližně do týdne bude sestaven program – finální verzi zaslat cestou ČLS JEP 
k odeslání hromadným emailem jako pozvánku.  
 

2. MHD 2018 – vyúčtování – finančně úspěšný, konečný zisk 208 tis. – výbor vyslovil souhlas 
s převedením částky do NF ČHS. 
Bylo by vhodné připravit sborník abstrakt v menším formátu, jak pro snazší manipulaci, tak 

pro nižší náklady. Předávání cen proběhne v přednáškovém sále. 

 
3. MHD 2019 Plzeň: témata postgraduálního kurzu budou definitivně stanovena na 

prosincovém jednání výboru. Rozhodnutí o pre-meetingu v podobě výukového semináře 
abdominální sonografie (garant MUDr. Pavel Taimr) zatím nebylo učiněno. 

 
4. Akademie ČHS 2018: 

Letošní ročník velmi úspěšný, bylo 20 přihlášených účastníků, pro další roky vhodnější menší 

počet účastníků (12-15). 

     

5. Různé:   

• Světový gastroenterologický kongres (2020) – požadavek prof. Špičáka o spolupráci 
při přípravě programu hepatologické části. Výbor s návrhem souhlasí, nutno získat 
podrobnosti o připravovaném programu. 

• Zdravotní pojišťovny hradí vybraná genetická vyšetření jen na základě indikace 
klinickým genetikem, včetně chorob patřících do péče hepatologů. Připomínky ČHS 
nebyly vzaty v úvahu, společnost byla vyzvána k jejich podání v době kdy, již bylo 
rozhodnuto. Další jednání budou následovat, výsledek je nejistý. 

• Doporučené postupy – HCV 2018: IKEM má hotovo, VFN a ÚVN vše zpracuje během 
podzimu. 

• Prof. Husa – ceny za publikace v hepatologii. Doplní, zda bude i nadále udělována 
cena prof. Ježka. V roce 2019 by měla být udělena cena ČHS za nejlepší publikaci, 
monografii a poster. 

• Časopis „Gastroenterologie a hepatologie“ – diskuze nad odborným obsahem – 
pokud není indexován v PubMed není pravděpodobně reálné zvýšit odbornou úroveň 
původních prací i atraktivitu časopisu. 

• Členové výboru, kteří tak dosud neučinili zašlou svoji fotografii a CV administrátorovi 
webových stránek ke zveřejnění. 

  
6. Noví členové ČHS:  



Výbor souhlasil s přijetím MUDr. Marie Lunové, PhD (IKEM) za člena společnosti a vyslovil 
souhlas s ukončením členství MUDr. Sámeru Al-Dury, který od roku 2013 působí trvale mimo 
ČR. 

 
7. Termín dalšího jednání výboru ČHS: 11. 12. 2018. 

 
 
Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.       Doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.  
předseda ČHS         vědecký sekretář ČHS  


