
Zápis z jednání výboru ČHS 
 
Datum a místo jednání : 28.2. 2006, Hradec Králové 
 
Přítomni: prof. Hůlek, doc. Červinková, prof. Ehrmann, doc. Stránský, dr.Trunečka, dr.Šperl, 
doc. Brůha, prof. Mareček, prof. Horák, doc. Husa, dr. Urbánek, dr.Filip, dr.Plíšek 
Host: JUDr. P. Revický 
 
 
 

1. Prof. Hůlek rozdal návrh výroční zprávy o činnosti za končící volební období 
současného výboru ČHS.  

 
2. Podrobně byla probrána současná situace za platnosti aktuální „úhradové vyhlášky“ 

MZ ČR. Byla vyslovena nespokojenost všech členů výboru se stávající praxí. Podle 
názoru výboru byly pracovní skupinou pro virové hepatitidy a předsedou výboru 
podniknuty správné kroky směrem k MZ ČR a VZP – oficiální, písemné vyjádření 
námitek společnosti proti novému systému úhrady preparátů „X“. Podle názoru 
výboru je třeba současnou situaci nyní medializovat. Dále bude iniciována schůzka 
několika členů výboru s ředitelem zdravotního odboru MZČR dr. Štrofem. 

 
3. Mareček a Hůlek informovali o současné situaci kolem akreditací pracovišť pro 

postgraduální výuku hepatogastroenterologie.  
 

4. Podrobné informace o přípravě MHD 2006 podali Urbánek a Revický. Současná 
situace přípravy odborného programu i zajištění společenského programu a finanční 
krytí zcela odpovídá předchozím letům. Ke zhodnocení posterové sekce byla určena 
komise, jejímiž členy byli jmenováni: Červinková, Mareček, Filip.  Cena za nejlepší 
volné sdělení nebude letos udělena. Na náklady společnosti budou jako hosté pozváni: 
předsedové České gastroenterologické společnosti a Slovenské hepatologické a 
gastroenterologické společnosti.  

 
5. U příležitosti životního jubilea prof. Ehrmanna bude pracovní setkání dne 21.9. 2006 

v Olomouci. 
 

6. Podzimní pracovní den na téma „Cholestáza a transplantace jater“ proběhne dne 
24.11.2006 v IKEM. Koordinátory jsou Trunečka a Vítek.  

 
7. Dále se výbor rozhodl udělit ceny ČHS: 

 cenu ČHS za nejlepší publikaci v časopise : Cebecauerová, Jirásek, Budišová, 
Mandys, Volf, Novotná, Subhanová, Hřebíček, Elleder, Jirsa : Dual hereditary 
jaundice: Simultaneous occurence of mutations causing Gilbert´s and 
Dubin/Johnson syndrome. Gastroenterology, 129:315-320,2005 IF= 13,092 

 cena ČHS za nejlepší monografii : Lata, Vaňásek a kol. : Kritické stavy 
v hepatologii. Grada 2005, ISBN 80-247-0404-8 

 cena prof. Ježka za nejlepší publikovanou práci v oblasti virových hepatitid   ( fy 
Schering-Plough ) v roce 2005: Husa, Rožnovský, Smejkal, Husová, Penka, Dítě : 
Efficacy and safeta of chronic hepatitis C treatment in haemophilic patient. 
Hepato-Gastroenterology, 52 ( 65 ) : 1541-1544, 2005. IF = 0,696 



 cena prof. Hořejšího za nejlepší publikovanou práci v oblasti portální hypertenze   
(fy Ferring ) v roce 2005 : Lata, Juránková, Husová, Šenkeřík, Dítě, Dastych, 
Příbramská, Kroupa : Variaceal bleeding in portal hypertension : bacterial infection 
and comparison of efficacy of intravenous and peroral application of antibiotics – a 
randomized trial. 

                   
 

8. Diskutována byla příprava programu i společenského zajištění PHM 2006. Forma 
publikování abstrakt přednášek bude ještě upřesněna (abstrakt book s ISBN vs. 
supplementum České a Slovenské gastroenterologie a hepatologie). 

 
9. Probrána byla i příprava voleb do nového výboru ČHS. Zodpovědnými osobami jsou: 

Stránský, Plíšek, Široká. Volby budou jako obvykle dvoukolové, 2. kolo bude 
ukončeno do 25.4.2006, tak aby složení nového výboru bylo známo do MHD 2006.  

 
10. Bylo odsouhlaseno přijetí nových členů ČHS : Režnáková, Poulová, Petrášek, 

Leníček, Daum, Bertel, Baloghová, Kamenář, Balogová, Bertel,  Cebecauerová  
 
 
 
 
Zapsal : dr. Urbánek 
 
 
 
                       prof. MUDr. Petr Hůlek,CSc.                    MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D    
                                  předseda                                                       vědecký sekretář 
 
 


