
 
Zápis z jednání výboru ČHS ze dne 21.6. 2005 

 
Přítomni:  Husa, Ehrmann, Brůha, Urbánek, Mareček, Trunečka, Šperl, Filip, Horák, Hůlek, 

Plíšek 
Omluveni:  Červinková, Stránský 
Hosté:  Lata, Vítek, Martásek 
 
 

1. Hodnocení Májových hepatologických dnů -  poprvé s mezinárodní účastí, po stránce odborné 
a společenské úspěšné. Byly uděleny ceny za nejlepší publikaci v roce 2004, za nejlepší poster 
a přednášku na MHD. Nebyla udělena cena prof. Ježka. Na příští MHD rozhodnuto o pozvání 
5 – 7 členů Slovenské hepatologické společnosti. 

 
2. Sestaven definitivní program hepatologického bloku na GE sjezdu v  Hradci Králové  ( 10.11. 

– 12.11. 2005 ) – viz příloha. 
 

3. Diskutovány definitivní podoby připravovaných guidelinů pro: 
a. Chronická virová hepatitida B (koordinátor: Husa) 
b. Chronická virová hepatitida C (koordinátor: Urbánek) 
c. Wilsonova choroba (kordinátor: Mareček) 

Všechny postupy budou publikovány v odborném tisku (prozatím rozhodnuto o vydání 
guidelinů pro obě VH ve Vnitřním lékařství a KMIL). Dále budou vydány ve formě 
samostatných letáčků -  jako v minulosti.  

 
4. Bylo rozhodnuto o účasti ČHS a členů výboru na přípravě publikace Gastroenterologie a 

hepatologie, editor prof. Dítě. Předpokládaný rozsah hepatologické části cca 400-500 stran.  
 

5. Přípravný výbor PHM 06 byl rozšířen o doc. Adamce ( IKEM ), prof. Martáska a doc.Vítka . 
 

6. Prodiskutována a sestavena byla definitivní pravidla pro udělování ceny prof. Ježka. Na 
základě separátního jednání pověřených členů výboru a zástupců firmy Schering Plough byl 
vysloven souhlas s jejím dalším udělováním za jasně definovaných pravidel pro obě strany. 
Opakované problémy s udělením ceny jsou chápány jako krajně nežádoucí. Pouze za 
předpokladu dodržení těchto pravidel souhlasí výbor ČHS s tím, aby cena nadále nesla jméno 
prof. Ježka a byla udělována jako spolčená cena ČHS a firmy SP. Definitivní pravidla připraví 
doc. Červinková, publikovány budou na www stránkách ČHS, event. i v odborném tisku.  

 
7. Výbor vzal na vědomí oznámení firmy Roche a přípravě nové klinické studie zaměřené na 

sledování NÚ kombinované léčby PEG-IFN a ribavirinem pacientů s chronickou hepatitidou 
C.  

 
8. Další schůze výboru ČHS: ve druhé polovině září - bude upřesněno  

 
9. Výbor vyslovil souhlas s přijetím MUDr.Latty, MUDr. Šenkyříka, MUDr. Škárka,          

MUDr. Roušala a Mgr. Křivákové.  
 
Zapsal: Urbánek 
 
 
 
 
prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.                                                                   MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. 
        předseda ČHS                                                                                          vědecký sekretář  
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