
Zápis z jednání výboru ČHS 
 
Datum:  16.5. 2006  
Přítomni:  Hůlek, Plíšek, Husa, Ehrmann, Horák, Brůha, Mareček, Lata, Šperl, Urbánek, Filip, 
Trunečka, Červinková 
host: JUDr. P. Revický 
 

1. prof. Hůlek informoval o průběhu výročního zasedání EASL ve Vídni, zejm. o 
záležitostech týkajících se přímo ČHS ve smyslu organizace účasti členů ČHS 
v mezinárodní kooperaci -  letní školy hepatologie, stipendia EASl atd.  

2. Ustavena byla zvláštní komise výboru ČHS  ve složení Plíšek, Filip, Trunečka, 
Ehrmann za účelem tvorby stanov ČHS, jejichž potřeba se stala aktuální.  

3. Hodnocení MHD 2006:  
a. postgraduální kurz na téma „Guideliny v hepatologiii“ byl účastníky hodnocen 

pozitivně.  
b. pro posterovou sekci je příště třeba zvolit jiné místo, letos bylo nevhodné 

osvětlení a málo prostoru. Pro posterovou sekci je třeba najít větší časový 
prostor – při prodloužení MHD nebude problém.  

c. společenský program – pozitivní hodnocení 
d. opět vysloven souhlas s prodložením MHD 2007 o jeden den 
e. návrh na zařazení zvláštní pediatrické a chirurgické sekce na MHD 2007 -  

pozvat přednašeče, nikliv jen volná sdělení.  
f. prodiskutována byla podoba sesterské sekce. Souhlas k ustavení samostatného 

sekretáře, sekretářky pro koordinaci vědeckého programu, upravit pravidla pro 
generální sponzoring ze strany firmy Schering Plough, týká se i témat 
programu, kongresového poplatku, sponzoringu stravování apod.  

g. účast sponzorských firem bude upravena ve smyslu poskytnutí dostatečného 
prostoru pro satelitní sympozia a společenské akce tak, aby akce neprobíhaly 
současně. Podmíněno prodloužením sjezdu.  

h. prodiskutováno předběžné téma postgrad. kurzu 2007 -  zvoleno téma 
„prevence v hepatologii“ (vakcinace, primární, sekundární prevence, 
surveilance programy apod.), upřesnění v budoucnosti.  

4. Podzimní pracovní den 24.11. 2006 – program připraven, organizuje Trunečka, Vítek, 
Jirsa.  

5. Podzimní pracovní den v listopadu 2007 bude na téma „přirozený průběh jaterní 
cirhózy“, datum bude upřesněno, místo konání: Hradec Králové.  

6. Stav přípravy center pro léčbu chronických virových hepatitid – Urbánek. Výbor 
vyslovil podporu ustavení center, chápe je jako nutnost pro zajištění odborných 
garancí péče o VH. Jednáním s SIL pověřeni Urbánek, Šperl, Husa. První jednání 
plánováno na 5. či 6.6. datum bude upřesněno dr. Plíškem po dohodě s SIL. Jednáním 
s VZP pověřen prof. Mareček, bude připraven dopis na VZP (doc. Němeček) s výzvou 
k oznámení následných kroků po vytvoření center (vytvoření rozpočtu, přesun objemu 
peněz apod.).  

7. Rozsáhlá diskuze o účelu a pdoobě dosud vytvořených a aktuálně vytvářených dopor. 
postupech. Zrušeny guideliny pro ikterus, po oponentuře budou upraveny postupy pro 
jaterní biopsii.  

8. další zasedání výboru bude 5.9. 2006.  
 
V Praze dne 16.5. 2006       zapsal: Urbánek 
 



 


