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Ve dnech 9. - 10. 6. 2016 proběhlo výjezdní zasedání výboru 
ČGS v Libereckém kraji, jehož koordinátorem byl člen výboru  
prim. Vladimír Nosek. Cílem tohoto a dalších plánovaných 
zasedání je podpora rozvoje gastroenterologie v jednotlivých  
regionech České republiky. 

Odpoledne prvního dne bylo věnováno setkání se sponzory ČGS, 
které jsme zevrubně informovali o projektech, které díky jejich pod-
poře realizujeme. Večer se výbor setkal se třemi desítkami gastro- 
enterologů Libereckého kraje k diskusi o aktuálním dění v obo-
ru. Za zásadní musíme považovat zejména problém s úhradou 
screeningové koloskopie nad rámec paušální platby, se kterým se 
mnozí kolegové potýkají.

Druhý den byl věnován setkání se zástupci státní správy, za-
stoupené hejtmanem Libereckého kraje Bc. Martinem Půtou, dále 
poslanci parlamentu České republiky za Liberecký kraj, řediteli 
nemocnic a zástupců pojišťoven, které jsme seznámili s odbornou 
náplní našeho oboru a jeho zásadními problémy. Výsledkem jednání 
je například příslib organizace gastroenterologického semináře na 
půdě Poslanecké sněmovny. Na závěr setkání se uskutečnila tisková 
konference s početnou účastí zástupců médií Libereckého kraje.

Pracovní den pokračoval řádnou schůzí výboru ČGS. Jednání se 
zúčastnili zástupci Institutu biostatistiky a analýz z Brna, se kterými 
byly projednány otázky odborných registrů. Připomeňme si, že od 
1. 3. 2016 máme otevřený registr CREdIT, který eviduje nemoc-
né s idiopatickými střevními záněty léčené biologickou terapií  
a v současné době obsahuje více než 800 záznamů. Připravo-
ván je registr pro metodu cholangioskopie a některé další složité  
endoskopické terapeutické výkony. Zápisy ze všech výborových 
schůzí jsou Vám k dispozici na http://www.cgs-cls.cz.

Na kongresu Budějovice gastroenterologické, jehož 2. ročník 
se uskutečnil pod organizační taktovkou prim. Olgy Shonové  
ve dnech 7. - 8. 4. 2016, se konala první schůze výboru Sekce 
mladých gastroenterologů. Elektronické volby proběhly pod orga- 
nizačním vedením sekretáře výboru ČGS prim. Jiřího Cyranyho, 
Ph.D.  Za předsedu sekce byl zvolen MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.  
z Ostravy. Hladký průběh elektronických voleb je příslibem pro 
další volby do ČGS.

Ve dnech 5.5. - 6. 5. 2016 se pod prezidenstvím prof. Marcely 
Kopáčové, Ph.D. konaly 38. České a Slovenské Endoskopické dny  
v Hradci Králové. Tradičně bezchybná organizace, velká účast 
českých a slovenských endoskopistů a hostující hvězda endosko- 
pického nebe prof. Hironori Yamamoto z Japonska uspokojily  
i nejnáročnější. Jmenovaný vynálezce dvoubalonkové enteroskopie 
seznámil posluchače také se svou modifikací kolorektální ESD, 
tzv. pocket-creation method. Součástí akce byl tradiční běh pro-
ti kolorektálnímu karcinomu, který neměl poražené. Štafeta 
tradičního bilaterálního kongresu byla předána slovenským přátelům.

Ve dnech 16. - 17. 6. 2016 se za účasti více než 300 gastroente- 
rologů konal v Ostravě 10. ročník Ostrava Live Endoscopy. Hos-

tujícím zahraničním endoskopistou byl dr. Urban Arnelo, Ph.D.  
ze Stockholmu. V souvislosti s diskutovanými registry zaujala infor-
mace, že v tom švédském jsou informace o 94% všech ERCP.

Na poli úhrad byla dokončena jednání o nových kódech. Měly by 
se objevit v nejbližší aktualizaci Sazebníku výkonů. Celkem bychom 
tak završili první desítku nových položek, o kterou stávající výbor 
Sazebník doplnil. Prozatím méně úspěšné jsou naše snahy o racio- 
nalizaci DRG, kde narážíme na rigiditu státní správy. Je zřejmé, že 
stávající DRG znevýhodňuje jak náš obor, tak především pacienty  
s gastroenterologickými onemocněními. 

V průběhu června byla podepsána dohoda mezi zástupci ČGS 
a vedením VZP ohledně jednotných a transparentních kritérií tý-
kajících se podmínek úhrad a revizí v centrech biologické léčby. 
Všechna centra budou o obsahu této dohody podrobně informová-
na a dokument bude ke stažení na webových stránkách společnos-
ti. V současné době probíhají jednání se Svazem zdravotních po-
jišťoven.    

V oblasti vzdělávání si nenechte ujít projekt videoknihovny, který 
připravuje tým pod vedením předsedy Endoskopické sekce ČGS 
prof. Stanislava Rejchrta, Ph.D. První záznamy jsou Vám volně  
k dispozici na  http://video.endoscopy.cz/  nebo přímo proklikem 
z webu http://www.cgs-cls.cz/. Jak jsme Vás již informovali, byly  
zahájeny práce na knize Mařatkova gastroenterologie, která je kon-
cipována jako základní platforma pro další vzdělávání v našem ob-
oru a vzniká pod vedením prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D. 
Koncem roku 2017 by měla být představena široké odborné veřej- 
nosti na národním gastroenterologickém kongresu v Ostravě. Na 
webových stránkách časopisu Gastroenterologie a hepatologie 
byl spuštěn nový kreditovaný autodidaktický test, který se vždy  
vztahuje k tématu daného čísla. Po správném vyplnění (alespoň  
8 z 10 správných odpovědí) Vám bude e-mailem automaticky 
zaslán certifikát ve formátu pdf se 2 kredity ČLK do kontinuálního 
postgraduálního vzdělávání lékařů. Více na webových stránkách  
http://www.csgh.info.   

Přejeme Vám klidnou dovolenou
 

 
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 

předseda

prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. 
1.místopředseda

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. 
vědecký sekretář

Vážení kolegové, členové ČGS ČLS JEP,
před letní dovolenou bychom Vás rádi informovali o aktuálním dění v naší odborné společnosti.
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