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Milé kolegyně, milí kolegové, vážení členové České hepatologické společnosti, 

 

rád bych Vám poděkoval za podporu naší společnosti a informoval Vás o plánovaných akcích 
 v tomto roce. 

Hlavní akcí naší společnosti budou opět Májové hepatologické dny, tentokráte jubilejní 
padesáté. Budou se konat ve dnech 10.–12. května 2023 v Olomouci. Aktuální informace  
i aktualizovaný program jsou k dispozici na internetových stránkách naší společnosti  
(https://www.ces-hep.cz) nebo na stránkách organizátora kongresu 
(https://www.congressprague.cz/kongresy/mhd2023.html). Hlavní náplní kongresu bude opět 
postgraduální kurz, tentokráte věnovaný aktualizovaným doporučeným postupům. Bude dostatek 
prostoru i pro volná sdělení či posterovou prezentaci a nedílnou součástí bude i sekce nelékařských 
pracovníků. Termín odeslání přihlášek k aktivní účasti je do 19. 3. 2023. 

Z dalších akcí společnosti plánujeme pokračovat v pravidelných webinářích, které se věnují 
aktuálním tématům v hepatologii a jsou určeny širší lékařské veřejnosti. První letošní webinář se bude 
týkat problematiky portální hypertenze a je plánován na 22. 2. 2023. Aktuální informace i záznamy 
všech proběhlých webinářů jsou k dispozici na internetových stránkách naší společnosti. Dále 
plánujeme uspořádat pravidelný podzimní pracovní den, s naší podporou proběhne i mnoho akcí jiných 
odborných společností. Budu rád, když budete častěji navštěvovat web naší společnosti, kde jsou 
aktuální informace vždy zveřejněny. 

Dále bych si Vás dovolil upozornit na několik termínů, které byste neměli minout: 

• Do 28. 2. 2023 máte možnost přihlásit původní práce a monografie publikované v roce 2022 

do soutěže o cenu České hepatologické společnosti ČLS JEP. Podrobnosti naleznete  

na internetových stránkách naší společnosti; přihlášky prosím zasílejte na adresu pověřeného 

člena výboru ČHS: 

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., Klinika infekčních chorob LF MU Brno a FN Brno, Jihlavská 20, 625 

00 Brno, husa.petr@fnbrno.cz. 

• 19. 3. 2023 je poslední den, kdy můžete přihlásit volná sdělení či posterovou prezentaci na 

letošní Májové hepatologické dny. 

• Po celý rok mají mladí lékaři možnost žádat Nadační fond ČHS o podporu aktivní účasti  

na kongresech, podporu studijních pobytů, případně podporu publikací v časopisech s IF. 

Podrobné informace o Nadačním fondu ČHS jsou na webu naší společnosti. 
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Připomínám také možnost každého člena společnosti nahlížet do svého profilu v nově 
vytvořené databázi členů ČLS JEP a dovoluji si Vás vyzvat ke kontrole a aktualizaci Vašich kontaktních 
údajů na adrese: https://databaze.cls.cz. V databázi naleznete mimo jiné přehled členství 
v jednotlivých společnostech, evidenci došlých plateb nebo daňové doklady za provedené platby. Pro 
první přihlášení je kromě emailové adresy nutné zadat i evidenční číslo. To lze dohledat u platební 
výzvy jako variabilní symbol nebo si o něj napsat na cle@cls.cz. 

 

Dovolte mi ještě jednou poděkovat za podporu naší společnosti i za aktivní účast na akcích 
společnosti. 

 

Těším se na setkání na některé z akcí v letošním roce. 

 

V Praze, dne 6. 2. 2023       

 

 

 

Radan Brůha  

Předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP 
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