
Zápis z jednání výboru ČHS 
 
Datum:  24. června 2003, Lékařský dům Praha 
 
Přítomni:  Ehrmann, Horák, Stránský, Mareček, Urbánek, Šperl, Brůha,  

Trunečka, Filip, Červinková, Husa, Hůlek, Plíšek 
Zapsal:  Urbánek 
 

1. Volby 
a) Předseda -  Výsledky 1. kola:  Hůlek 6 hlasů, Červinková 2, Filip 2, Husa 1,  

Stránský 1, Horák 1. 
   Výsledky 2. kola:  Hůlek 10 hlasů, Filip 2, Červinková 1. 
   Závěr: předsedou ČHS  zvolen doc. Hůlek 

 
b) Místopředseda – výsledky 1. kola:  Filip 8 hlasů, Horák 3, Červinková 2 

Závěr: místopředsedou  zvolen dr. Filip 
 

c) Vědecký sekretář – 2. kole hlasování zvolen dr. Plíšek 
 

2. Zhodnocení poslední doby činnosti minulého výboru ČHS 
 Česko – katalánské dny -  Andorra 2003 – jednoznačně pozitivní hodnocení 

účasti ze strany ČHS 
 PHM 2003 – předběžné hodnocení – odborná úroveň i organizace na vysoké 

úrovni. Není zatím finanční uzávěrka. Celkový počet účastníků (včetně 
zvaných přednášejících ) byl asi 220 . Vysloveno určité zklamání nad malou 
účastí  členů ČHS.  V diskuzi padly návrhy  jak zvýšit  účast při případném 
opakování akce. Ze strany zvaných hostů zaznělo jednoznačně pozitivní 
hodnocení .  Rozhodnuto o vydání knihy s ISBN s přednáškami PHM – 
minimální nutný náklad. 

  
3. Příprava účasti ČHS na 29. kongresu České a slovenské gastroent.  a hepatolog. spol. -  

prof. Ehrmann. Po delší diskuzi vysloven souhlas s obsazením bloků jak 
přednášejícími, tak i předsedajícími.  

 
4. Příprava podzimního pracovního dne  v Brně 27.11. 03 . Definitivní podobu předloží 

výboru osobně doc. Lata a dr.Vaňásek na příštím výboru.  
 

5. Májové hepatologické dny 2004. Sekretář: dr. Urbánek.  MHD se uskuteční ve dnech 
12.-14. 5. 2004.  Místo konání -  vzhledem k výhodnějším finančním podmínkám a 
zprávám o zlepšeném prostředí  - hotel Thermal.  Téma postgraduálního kurzu zatím 
neurčeno, zadáno k úvaze všem členům výboru.  

 
6. Různé: doc. Hůlek - odhady počtu pacientů vhodných k MARS pro firmu Grifols. 

- během prázdnin je třeba pracovat na překladu Sherlockové. 
 

Příští zasedání výboru: 9.9. 2003 ve 13.00 v Lékařském domě, Praha.  
 
 
Doc. MUDr. Petr Hůlek, CSc.                                     MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. 
 předseda  ČHS                                                       vědecký sekretář ČHS   



 
 
 
 
 
 
 


