
Zápis ze zasedání výboru ČHS ČLS JEP 
 

Datum: 7. 12. 2021 
Přítomni: Brůha, Urbánek, Šperl, Fraňková, Petrtýl, Jirsa, Dvořák, Vítek, Trunečka, 
On-line ZOOM realizace, připojeni: Husa, Husová, Fejfar, Volfová, Hůlek NF,  
Hosté: Šenkeříková RK, Skalová, Widzová 
Za RK: omluveni: Vaňásek, Lotková, 
 
Místo konání: Malá zasedací místnost 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2  
Zapsala: Málková  

 

Program zasedání výboru: 

1. Volby do výboru a revizní komise ČHS 2022 (Brůha) 
2. Májové hepatologické dny 2022 (Brůha, Skalová) 
3. Akademie ČHS a další akce v r. 2022 (Urbánek, Brůha, Šperl) 
4. Ceny ČHS (Husa, Brůha) 
5. Různé (nové přihlášky, zrušení členství) 

Prof. Brůha představil přítomným novou sekretářku paní Mgr. Evu Widzovou. 

1. Volby do výboru a revizní komise ČHS 2022 (Brůha) 

Návrh členů volební komise pro volby do výboru a revizní komise ČHS ČLE JEP v r. 2022: 
 

RNDr. Aleš Dvořák, PhD. 
1. LF UK Praha 
aleshdvorak@gmail.com  

 
MUDr. Petr Hříbek 
ÚVN Praha 
petr.hribek@uvn.cz  

 
MUDr. David Varyš 
IKEM Praha 
david.varys@ikem.cz  

 

Výbor hlasoval o schválení složení volební komise. Pro: 13 členů, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Přítomný MUDr. Hříbek potvrdil, že volební komise si zajistí místo konání schůze a projedná 
další postup voleb. 

2. Májové hepatologické dny 2022 (Brůha, Skalová) 

Termín kongresu pro rok 2022 byl stanoven na 11.–13. května, uskuteční se v NH Collection 
Olomouc Congress. 
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Návrh postgraduálního bloku MHD 2022 

1. Cirhóza, portální hypertenze (screening a prevence komplikací), transplantace (Fejfar, 
Trunečka). 

2. Virové hepatitidy (Husa). 
3. Vzácné jaterní choroby, nádorová onemocnění, transplantace jater (Šperl, Fraňková, Jirsa). 
4. Různé – autoimunní hepatitida, cholestáza, NAFLD (Urbánek, Vítek, Brůha). 

Prof. Brůha upozornil, že nejpozději koncem ledna by již měly být známy anotace 
jednotlivých přednášek, včetně jmen případných zahraničních hostů. Doc. Šperl osloví prof. 
Strnada (přednáška v rámci metabolického bloku), členové výboru souhlasí s případným 
proplacením nákladů na ubytování a cestu. 

Česká asociace sester potvrdila přípravu Bloku pro nelékařské profese. 

Společenský večer 12. 05. (Brůha, Skalová) 

Výbor odsouhlasil konání společenského večera v Pevnosti poznání Olomouc (Areál Korunní 
pevnůstky – www.pevnostpoznani.cz). 

Výbor ČHS ČLS JEP se sejde v Olomouci den před začátkem Májových hepatologických dní, 
tedy v úterý 10. 05. 2022. 

3. Akademie ČHS a další akce v r. 2022 (Urbánek, Brůha, Šperl) 

Výbor zhodnotil uskutečněné Akademie ČHS (Praha, Brno) a v návaznosti na současnou 
situaci se rozhodl akci v roce 2022 nepořádat a další termíny nejméně o rok odložit. 

Prof. Brůha navrhuje konání webinářů, které by s aktuálními tématy oslovily širší lékařskou 
veřejnost - časová dotace 2–3 hodiny, pravidelně jednou za cca 3 měsíce, v podvečerních 
hodinách. Podpora cestou Nadačního fondu ČHS , akreditace webináře u ČLK. 
Jako téma první přednášky zvoleno: Péče o pacienta s cirhózou; termín: polovina února 
(garant prim. Dvořák).  
V případě zájmu pokračovat v konání seminářů, návrhy témat následujících webinářů: HCV, 
ložiskové procesy, NAFLD (metabolické choroby).  

Doc. Šperl informuje o plánované akci CEHC, která bude spojena s přednáškovým dnem pro 
domácí posluchače (termín – první čtvrtletí 2022).  

Ceny ČHS (Husa, Brůha) 

Avizovat členům ČHS, aby zasílali přihlášky a kopie publikací na adresu pověřeného člena 
výboru prof. Husy. 

4. Různé (nové přihlášky, zrušení členství) 

Výbor společnosti projednal a schválil přihlášky nových členů: MUDr. Bednář (Liberec), 
MUDr. Mojmír (IKEM), MUDr. Hugová (IKEM). 

http://www.pevnostpoznani.cz/


Výbor projednal a schválil žádosti o zrušení členství MUDr. Boka (Pardubice) a MUDr. 
Škrobánkové (Ostrava). 

Prof. Urbánek sděluje, že aktualizovaná verze knihy „Hepatologie“ bude v nejbližší době 
odeslána ke zpracování redakci a po Novém roce již proběhnou autorské korektury, prosí 
všechny autory o aktivní spolupráci, aby se vydání stihlo do Májových hepatologických dní. 
Dále prof. Urbánek sděluje, že návrh textu Klinických doporučených postupů pro HCV je 
v současné době umístěn na stránkách AZV k veřejné oponentuře, zatím bez připomínek. 
Dokončený návrh bude předložen ke schválení garanční komisi a poté zveřejněn ve Věstníku 
MZ. 

Další zasedání výboru ČHS ČLS JEP se uskuteční dne 01. 03. 2022, ve 12 hod., v malé zasedací 
místnosti 1. LF UK, Na Bojišti 2, Praha 2. 

 

 

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.                                                           doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. 
      předseda společnosti                                                                   vědecký sekretář společnosti 


