
Zápis z jednání výboru ČHS 
 
Datum:  11.3. 2008 
Přítomni:  Hůlek, Husa, Plíšek, Lata, Horák, Ehrmann, Urbánek, Brůha, Šperl 
Hosté: Vaňásek, Revický, Břenková, Jirsa, Baloghová 
Omluveni: Filip, Mareček, Červinková, Trunečka 
 
 
Průběh jednání: 

1. Předseda Hůlek: 
  podal informace o průběhu schůze ČLS JEP. Informoval o založení „Institutu 

metabolického syndromu“, tlumočil výzvu organizátorů k intenzivní spolupráci 
s ČHS.  

 informoval o zájmu společnosti Schering Pharma o intenzivní spolupráci s ohledem na 
zavádění sorafenibu (Nexavar) do terapie HCC. Následovala diskuze o vhodnosti 
úpravy guidelinů. Výborem odsouhlaseno tuto úpravu provést a po publikování 
dalších dat s použitím daného preparátu a po diskuzi s ostatními OS, kterých se 
tématika HCC dotýká.  

2. Urbánek 
 informoval o přípravě programu na MHD 2008 
 rozsáhlá diskuze o formě publikování abstrakt sjezdu – výbor upřednostňuje vydání 

abstrakt jako součásti regulérního čísla Čes a slov gastroenterologie a hepatologie 
 diskuze o změnách ve vedení internetových stránek ČHS 
 v.s. Baloghová informovala o přípravách a plánovaném průběhu sesterské sekce MHD 

2008 
3. Vyhlášení cen ČHS 

 přítomní členové výboru hlasovali o vítězích jednotlivých cen vyhlašovaných či 
spoluvyhlašovaných ČHS s tímto výsledkem: 

 
Cena České hepatologické společnosti za nejlepší publikovanou práci v oblasti hepatologie za 
rok 2007  

vítěz: MUDr. Jan Petrášek za práci:  Petrasek, J., Jirsa, M., Sperl, J., Kozak, L., Taimr, 
P., Spicak, J., Filip, K., Trunecka, P.: Revised King's College score for liver 
transplantation in adult patients with Wilson's disease. Liver Transplantation, 13: 55-
61, 2007 (IF = 4,629) 

 
Cena prof. Ježka za nejlepší publikovanou práci v oblasti virových hepatitid (fa Schering-
Plough) v roce 2007 

vítěz: Mgr. L. Pácal za práci:  Pácal, L., Husa, P., Znojil, V., Kaňková, K.: HFE 
C282Y gene variant is a risk factor for the progression to decompensated liver disease 
in chronic viral hepatitis C subjects in the Czech population. Hepatology Research, 37: 
740-747, 2007 (IF = 1,255)  
 

 
Cena profesora Hořejšího (fy Ferring) za nejlepší publikovanou práci v oblasti portální 
hypertenze v roce 2006 a 2007 

 vítěz: doc. MUDr. R. Brůha,CSc za práci: Brůha, R., Vítek, L., Petrtýl, J., Leníček, 
M., Urbánek, P., Zelenka, J., Jáchymová, M., Švestka, T., Kaláb, M., Douša, M., 
Mareček, Z.: Effect of carvedilol on portal hypertension depends on the degree of 



endothelial activation and inflammatory changes.  Scandinavian Journal of 
Gastroenterology, 41: 1454-1463, 2006 ( IF = 1,869) 
 
 
 

4. Všeobecné informace 
 výbor souhlasil s udělením čestného členství prof. Sanyalovi a prof. Holomáňovi 
 diskutována hospodářská zpráva 
 informace o vytváření e-mailového adresáře členů ČHS.  

 
 

Přístí schůze: 3.6. 2008 
 
zapsal: Urbánek 
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