
Zápis z jednání výboru ČHS 
 
Datum: 2.12. 2008, Lékařský dům Praha 
Přítomni:  Hůlek, Plíšek, Horák, Urbánek, Mareček, Šperl, Brůha, Červinková, Ehrmann, Lata 
Omluveni: Trunečka, Filip, Husa  
Hosté: Vítek, Vaňásek, Jirsa, Kufr 
 
Program: 

1. Hůlek: poděkování firmě Pro-Med CS za významnou podporu průběhu PHM 2008 včetně 
zajištění CME kreditů.  

2. Hůlek: hodnocení průběhu PHM 
 451 registrovaných účastníků, 37 přednášek, 2 sympozia 
 pozitiva: lokace, celkové zajištění, zahraniční účast 
 negativa: chybělo simultánní tlumočení, abstrakta znamenala vysokou finanční zátěž-

cestou ke snížení je přísnější kontrola délky textů a omezení počtu citací 
 hospodářský výsledek 

3. Diskuze členů výboru k PHM:  
 Horák – přetrvává diskrepance mezi úrovní zvaných přednášejících a registrovaných 

účastníků sjezdu 
 Vítek – zvýšit snahu o garanci EASL nebo AASLD 
 Červinková -  pozitivní hodnocení posterové sekce 
 Mareček, Vítek -  návrh příště udělit četné členství v ČHS prof. Traunerovi 

(opakovaná účast na PHM, vysoká úroveň přednášek a podpora  české hepatologie) 
 Hůlek – do oficiálních zvacích dopisů příště nutno zahrnout informaci o 

připravovaném umístění sdělení na web ČHS  
4. Hůlek: hodnocení internistického sjezdu ve Zlíně 

 dobrá úroveň hepatologické sekce 
 Lata -  program by příště měl garantovat a připravovat předseda společnosti tak, jak je 

to obvyklé u ostatních OS  
5. Hůlek: hodnocení podzimního pracovního dne 

 nízký počet účastníků, vysoká odborná úroveň, adekvátní prostředí  
 příští PPD: garant prof.Ehrmann, místo konání: Olomouc, termín bude upřesněn   

6. Téma postgraduálního kurzu MHD 2009: „Mezioborová problematika v hepatologii“ + 
sympozium na téma virostatik v terapii HBV s pokusem o účast prof. Holého.  

7. Hůlek: informace o finalizaci nových webových stránek – v plánu jejich spuštění k 1.1. 2009.  
8. Informace o spolupráci s ČGS na vydání monografie – společný projekt (editor Dítě) 

prakticky zanikl. Diskuze členů výboru o smyslu vydání samostatné české hepatologie.  
Finální rozhodnutí: monografie ano, editor Ehrmann.  

9. Horák informoval o aktuálním stavu jednání o funkční licenci pro hepatologii, výbor snahu o 
zavedení této funkční licence podpořil.  

10. Plíšek : Souhlas s přijetím nových členůdo ČHS : J.Cermanová,G.Houlouchová, L.Fuksa, 
S.Fraňková, S.Mičuda, M.Hůlková 

11. Další schůze výboru 17.3.2009. 
 
zapsal: Urbánek 

 
 
 
prof. MUDr.Petr Hůlek,CSc.                                   MUDr.Stanislav Plíšek,Ph.D. 
            předseda                                                                vědecký sekretář 
 

 
 
 



 


