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Myšlenka založit hepatologickou společnost vznikla na I. interní klinice Fakulty všeobec-
ného lékařstv í v Praze v 60' letech 20. století. Nejprve vznikla Hepatologická komise gastro-
enterologické společnosti, která od roku l965 pořádala pravidelnů pracovní dny s hepatolo_gickou tematikou. Zakladatelem. byl prof. vÚnr. V. Hoenig' DrSc', tehdejší přednostal. interní kliniky FVL v'Praze' Úzce spolupracoval s doc. MUDr. J. Filipem, CSc., a doc.MUDr' M' Keclíkem, CSc. odborné semináře a pracovní dny se konaly střídavě v různých
městech reprrbliky (Praha, Bratislava, olomouc, Brno)'

První hepatologické dny se konaly v roce 19J] v Karlových Varech, potom byl název
změněn na Májové hepatologické dny, které s konaly střídávě v Karlových Varech a ve
slovenském Starém Smoko vci.Zatím jichbylo 25, posleclní v roce l995 však byl y jižrozrJěleny
na české a slovenské.

od rokr"r 197 1 byly jiŽ ustanoveny Česká hepatologická společnost a S1ovenská hepatolo-
gická společnost, které existují dosud. KaŽdoročně se pořádá celostátní sjezd (Májové hepa-
tologické dny) a jeden aŽ dva pracovní dny. Společnost pomáhá zajišťovat doškolování
v hepatologii narůzných akcích, spoluúčastní se na akcích gastroenterol,ogické a infekcionis-
tické společnosti i na řadě mezinárodních sympozií a sjezdů.

Dos'ud největší mezinárodní účast v ČssR uyta na sjezdu hepatologů v Karlových Varech,
který proběhl v srpnu 1968. Tehdy se zdálo, Že cesty do svěiajsou otevřeny, ale udá1osti
21' srpna vše změnily. Společnost byla oslabena především o osobnost prof. Hoeniga, který
emigroval. Práci společnosti se však podařilo uchovat a postupně úspěšně rozvÍjet, zejmén,a
v posledních letech.



K významným členům od samého začátku patřili: prof. MUDr. Hauftová, CSc. (olomouc),
prof. MUDr. Houbal (Brno), prof. Petera (Plzeň)' dr. Bureš (ředitel Čsl. Iázní Karlovy Vary),
prof. MUDr. Ryšánek, DrSc', později dnešní členové výboru'

Spolupráci se Slovenskou hepatologickou společností zajišťovali především prof. dr. Nie-
derland' DrSc.' a prof. MUDr. Brixová, DrSc., v posledních letech také doc. dr' Holomáň.

Společnost nemá vlastní časopis, práce jsou publikovány především v gastroenterologic-

kých časopisech' ČIenové výboru publikovali několik monografií z oboru hepatologie.

V roce 1982byla zajištěnahepatologická sekce v rámci XVI. kongresu ISIM, ktery byl
v Ptaze.

Sedmnáct členů hepatologické společnosti je členy Evropské asociace pro studium jater _

EASL. Spolupráce s EASL je v posledních letech velmi intenzivní a přínosná. Praha je

kandidátem na jeden z příštích sjezdů EASL.
Společnost dává lékařům moŽnost prezentovat své vědecké poznatky a vzďělává širokou

veřejnost v problematice současné hepatologie. Kvalita referátů odpovídá mezinárodní úrovni
co do obsahu i formální stránky'

Před,seda: Prof. MUDr. Zdeněk Mareček' DrSc.
i. intemí klinika VFN' 1. LF UK, Praha
Vědeclcy sekretóř: Doc. MUDr. Jaroslav Stránský, CSc.
I. interní klinika 3. LF UK, Praha

Podklady z roku 1995 zpracoval'. neudáno.
Neaktualizováno.


