
Zápis z jednání výboru ČHS 
 
Datum: 29.6. 2004 
Přítomni:  Hůlek, Filip, Urbánek, Trunečka, Brůha, Mareček, Horák, Ehrmann, Stránský, 
Plíšek 
Omluveni: Šperl, Červinková, Husa 
Hosté: JUDr. Kufr, JUDr. Revický 
 
 

1. Byly zhodnoceny poslední Májové hepatologické dny, které byly po odborné a 
společenské stránce na vysoké úrovni. Budoucnost Májových hepatologických dnů. 
Byl vysloven všeobecný souhlas s úmyslem otevřít sjezd již příští rok ( a dále 
v budoucnu) zahraničním účastníkům – aktivním i pasivním. Konkrétní podoba bude 
ještě upřesněna (návrhy. půlden v angličtině s či bez tlumočení, postgrad. kurz 
v angličtině). Dále bude třeba upřesnit v závislosti na zvolené podobě i systém 
registračních poplatků.  

2. Probrána byla distribuce překladu 11. vydání S. Sherlock.  Byl vysloven souhlas 
s návrhem doc. Hůlka o zapojení nakladatelství Galén do distribuce, včetně marže za 
tuto činnost. 

3. JUDr. M. Kufr za Nadační fond ČHS podrobně informoval o činnosti fondu 
v uplynulém období . Jeho informace byly přijaty bez připomínek. 

4.  Probrány možnosti účasti členů ČHS na UEGW.  
5. Pracovní skupiny při výboru ČHS vypracují nové či aktualizují stávající guideliny, a 

to do října 2004. Zodpovědné osoby:  
 Trunečka – OLT pro akutní jaterní selhání 
 Brůha, Lata – HRS, HCC 
 Horák – Hemochromatóza 
 Mareček – m. Wilson 
 Urbánek – VHC a VHB 
 Ehrmann – cholestáza + ikterus 

 
6. Probrána organizace PHM 2006. Doc. Hůlek se pokusí získat podporu EASL pro 

monotematickou konferenci (1- 1.5dne), která by PHM předcházela, a která by byla 
pod záštitou EASL organizována.  

7. Různé:  
 časopis Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie má nového vydavatele –

Galén. 
 na účtu ČLS JEP má ČHS cca 85 tis Kč 
 výbor vyslovil souhlas s přijetím  MUDr. J. Kadochové za člena ČHS  

  
 
Příští schůze výboru: během UEGW, termín bude upřesněn 
 
Zapsal: Urbánek 
 
 
Doc. MUDr. Petr Hůlek , CSc.                                          MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.        
předseda ČHS                                                                    vědecký sekretář ČHS 
 


