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Vážení kolegové a kolegyně,

dovolte, abych Vás informoval o událos-
tech, které proběhly na jaře tohoto roku.

Nová vyhláška

Od léta roku 2011 probíhala řada jednání k nové vyhlášce, 
která se mimo jiné zabývala desinfekcí fl exibilních endoskopů. 
Do prvního návrhu znění nové vyhlášky byla zařazena řada 
postupů, které by výrazně zvýšily fi nanční náročnost celého 
desinfekčního procesu. Jednalo se například o nutnost kon-
troly každého jednotlivého desinfekčního procesu testem 
účinnosti kontroly desinfekce. Tyto návrhy jsem jménem naší 
společnosti odmítl a ve spolupráci s paní Hanou Kubů – před-
sedkyní Gastroenterologické sekce sester při ČAS, jsme 
po několika jednáních prosadili zachování stávajícího stavu 
desinfekce. Podařilo se také opravit původní znění, ve kterém 
byla desinfekce zakončena oplachem aqua purifi cata. Po vel-
mi bouřlivém jednání se nám podařilo do defi nitivního znění 
prosadit závěrečný oplach pitnou vodou. Tento výsledek pova-
žuji za velmi zásadní – požadavek na aqua purifi cata značně 
komplikoval život velké části členů naší společnosti.

Kultivace Sazebníku zdravotních výkonů

Kontinuálně probíhala také jednání o tzv. kultivaci sazebníku 
– těchto jednání se účastnili profesor MUDr. Aleš Hep, CSc. 
a MUDr. Ivana Líbalová. Díky jejich kontinuální snaze se za-
tím daří udržet výsledky z předchozích let a udržet úhradu 
výkonů na přijatelné úrovni. Pokud by tato jednání nebyla ve-
dena, došlo by pravděpodobně k výraznému snížení úhrady 
pro naši společnost.

Postgraduální vzdělávání

V návaznosti na jednání, která proběhla na podzim, byl zahá-
jen i nový systém postgraduálního vzdělávání. Atestace probí-
hají v současné době pod patronací lékařských fakult a to včet-
ně předatestačního kurzu. Na jaře 2012 proběhly atestace pod 
patronací 1. LF UK v ÚVN. Na podzim 19. a 20. listopadu bu-
dou atestace probíhat na 2. LF UK ve FN Motol, předatestační 
kurz bude probíhat také ve FN Motol ve dnech 29. 10.–16. 11.

Videodokumenty pro pacienty

Na našich webových stránkách byla připravena rubrika pro 
pacienty, ve které jsou videodokumenty, které se týkají vyšet-

řovacích metod a onemocnění v gastroenterologii. Zatím jsou 
k dispozici informační videa na téma bezlepková dieta a Cro-
hnova choroba. Nově zde přibude dokument o kolonosko-
pickém vyšetření a dokument o transplantaci jater. Cílem je 
poskytnutí objektivních informací široké veřejnosti o našem 
oboru a jeho možnostech.

Vážení kolegové a kolegyně, přeji Vám v nadcházejících 
prázdninových měsících pěkné počasí a příjemnou dovole-
nou (viz ilustrační fotografi e) někde daleko od zběsilého tem-
pa této doby.

Váš doc. MUDr. Radan Keil Ph.D.

Místopředseda ČGS ČLS JEP

WWW.CGS-CLS.CZ

ÚVODNÍ SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY

Advancing the Art of Endoscopy...

Bližší informace na www.olympus.cz.
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MAPA GASTROENTEROLO-

GICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Pro podporu propagace Vašeho pracoviště a zároveň pro lep-
ší orientaci našich pacientů plánujeme na webových strán-
kách společnosti přípravu interaktivní mapy k vyhledávání 
konkrétního gastroenterologa podle lokality, specializace, 
vybavení a prováděných výkonů. 

Aby tato služba pacientům byla maximálně využitelná, prosí-
me všechny členy ČGS o laskavé vyplnění dotazníku v elek-
tronické podobě, který bude od poloviny července k dispozici 
na webových stránkách společnosti www.cgs-cls.cz

NOVINKA
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je doba, kdy patrně většina z nás plánuje účast na kongre-
sech v druhé polovině roku 2012 a tedy vhodný čas k obsáh-
lejší informaci o Diskusních a vzdělávacích gastroenterolo-
gických dnech. 

Budou se konat po dvou letech v tradičním termínu a na tra-
dičním místě a formát bude vycházet z osvědčeného scéná-
ře: První den, čtvrtek 22. 11. bude věnován postgraduálnímu 
kursu. Kromě několika stále aktuálních témat bude zaměřen 
na oblast odběru a zpracování bioptických vzorků ve všech 
souvislostech včetně zprávy o alternativních možnostech. 
Další blok bude zaměřen na postupy u běžných onemocnění 
v případě, že nedostatečně zareagují na standardní léčbu. 

Program druhého dne zahrne ve více sekcích volná sdělení, 
program sester a vybraná symposia. Konečně sobotní pro-
gram bude mít charakter dvojpřednášek zaměřených na ob-
lasti, kde se přístupy gastroenterologa a chirurga mohou lišit. 

Hotel Thermal poskytne jako obvykle pohodlné a funkční zá-
zemí a město Karlovy Vary jedinečné charisma se spoustou 
turistických lákadel.

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Za pořadatele

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Prezident kongresu

12. VZDĚLÁVACÍ 

A DISKUZNÍ GASTRO-

ENTEROLOGICKÉ DNY

UDÁLOSTI

Technický sekretariát konference: 
GUARANT International / Gastro 2012
Opletalova 22, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 284 001 444, fax: +420 284 001 448
E-mail: gastro2012@guarant.cz

www.gastrovary2012.cz

22.–24. 11. 2012
Hotel Thermal – Karlovy Vary

Zkrácená informace o přípravku Controloc 40 mg, enterosolventní tablety: NÁZEV A SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU: Controloc 40 mg, 
enterosolventní tablety. Jedna enterosolventní tableta obsahuje pantoprazolum 40 mg (ve formě pantoprazolum natricum 
sesquihydricum). FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI: Farmakoterapeutická skupina - inhibitory protonové pumpy; ATC kód: 
A02BC02. Pantoprazol inhibuje sekreci kyseliny chlorovodíkové v žaludku specifickou blokádou protonové pumpy parietálních 
buněk. TERAPEUTICKÉ INDIKACE: Dospělí a mladiství od 12 let - Refluxní esofagitida. Dospělí - Eradikace Helicobacter pylori 
v kombinaci s adekvátní terapií antibiotiky u pacientů s vředy asociovanými s H. Pylori; žaludeční a duodenální vředy; 
Zollinger-Ellisonův syndrom a jiné stavy patologické hypersekrece. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Refluxní esofagitida-jedna 
enterosolventní tableta Controloc 40 mg denně. Eradikace Helicobacter pylori v kombinaci se dvěma vhodnými antibiotiky -  
2 x denně 1 enterosolventní tableta Controloc 40 mg. Kombinovaná terapie by měla obecně trvat 7 dní. Léčba žaludečního nebo 
duo denálního vředu - Jedna tableta přípravku Controloc denně. Zollinger-Ellisonův syndrom a jiné stavy patologické hypersekrece 
- léčbu zahájit denní dávkou 80 mg (2 tablety přípravku Controloc 40 mg). Poté může být dávka titrována podle potřeby. 
U dávek nad 80 mg denně by měla být dávka rozdělena a podávána dvakrát denně. Přechodné zvýšení dávky nad 160 mg 
pantoprazolu je možné, ale nemělo by být podáváno déle než je nezbytné k adekvátní kontrole kyselosti. Tablety se nesmí 
žvýkat ani drtit, tablety se polykají celé jednu hodinu před jídlem a zapíjejí se trochou tekutiny. KONTRAINDIKACE: Přecitlivělost 
na léčivou látku, substituované benzimidazoly, na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku nebo přípravky používané 
v kombinované léčbě. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ: V případě zvýšení jaterních enzymů je 
třeba léčbu přerušit. Nedoporučuje se současné užívání inhibitorů protonové pumpy s atazanavirem. Pantoprazol, stejně jako 
všechny léky zabraňující tvorbě žaludeční kyseliny, může snížit absorpci vitamínu B12 (cyanokobalaminu) díky hypo-nebo 
achlorhydrii. Léčba přípravkem Controloc může vést k mírnému zvýšení rizika výskytu gastrointestinálních infekcí způsobených 
bakteriemi rodu Salmonella a Campylobacter. Při dlouhodobé terapii, především pokud terapie překračuje dobu 1 roku, pacienti 
mají být pod pravidelným dohledem. INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A JINÉ FORMY INTERAKCE: Z důvodu vysoké 
a dlouhodobé inhibice sekrece žaludeční kyseliny může pantoprazol snížit absorpci léčiv, jejichž biologická dostupnost závisí 
na pH v žaludku, např. některá azolová antimykotika a další léčiva, jako erlotinib nebo atazanavir. Nebyly zaznamenány 
interakce se současně podávanými antacidy. Nebyly zjištěny žádné klinicky významné interakce s klarithromycinem, 
metronidazolem či amoxicilinem. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Přípravek Controloc by neměl být v těhotenství podáván, pokud 
to není nezbytně nutné. Bylo pozorováno vylučování do lidského mléka, proto je třeba vyhodnotit přínos kojení pro dítě 
a přínos léčby přípravkem Controloc pro matku. ÚČINKY NA SCHOPNOST ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE: Pokud pacient pocítí 
při užívání přípravku Controloc závratě nebo poruchy vidění nesmí řídit a obsluhovat stroje. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Nejčastěji 
hlášenými nežádoucími účinky jsou průjem a bolest hlavy, oba tyto účinky se projevují u přibližně 1 % pacientů. K méně častým 
nežádoucím účinkům dále patří: Poruchy spánku, nausea a zvracení, bolesti horní části břicha, plynatost a břišní diskomfort, 
zácpa, sucho v ústech, zvýšené jaterní enzymy, vyrážka, svědění. PŘEDÁVKOVÁNÍ: Žádné příznaky předávkování u člověka 
nejsou známy. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Nycomed GmbH, Konstanz, Německo. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 09/714/95-C. 
DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE: 16.8.1995/15.9.2010. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU: 
16.12.2011. Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. Před použitím se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.

Reference: 1. Gillessen A et al. Z Gastroenterol 2006; 44: 379–385. 2. Gillessen A & San der P. Can J Gastroenterol 2006; 20 (Suppl 
A): 113. 3. Mönnikes et al. Digestion 2005; 71: 152–158. 4. Scholten T et al. Aliment Phamacol Ther 2003; 18: 587–594. 5. Shin JM  
& Sachs G. Biochem Pharmacol 2004; 68: 2117–2127. 6. Sachs G. Pharmacotherapy 2003; 23 (Suppl): 68S–73S. 7. Richter JE el. Aliment 
Pharmacol Ther 2004; 20: 567-575. 8. Metz DC et al. Aliment Pharmacol Ther 2003; 17: 155-164. 9. Cheer SM et al. Drugs 2003; 63: 101–132.  
10. Blume H et al. Drug Safety 2006; 29 (9): 769-784.

Nycomed s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, www.nycomed.cz CO
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                                     (SNÍTE, NA CO PŘIJDETE – VZATO DOSLOVNĚ)

                                     VEČERNÍ A NOČNÍ „NÁJEZDY“ NA LEDNICI
DVĚ JÍDLA V RYCHLÉM OBČERSTVENÍ BĚHEM TÝDNE

PRACOVNÍ POHOVOR (PŘÍLIŠ NERVÓZNÍ, ABYSTE JEDLI)OCHUTNÁVKA VÍNA S PŘÁTELIPIVO PŘI SLEDOVÁNÍ ZÁPASUZMRZLINA (NEBO DVĚ)STRES ZE STĚHOVÁNÍNEDĚLNÍ GRILOVÁNÍKÁVA SE ŠÉFEMCIGARETYANTIBIOTIKA

Když se život  
zkomplikuje  
žaludečními  
obtížemi…

... je zde 
jednoduché 

řešení

Nycomed: a Takeda Company
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VI. beskydský endoskopický workshop 

21. září 2012 
Beskydské Gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

XIV. pražský podzimní pracovní gastroenterologický den

4. října 2012 
Modrá posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1

EURO-NOTES 2012: 6th joint European NOTES Workshop

4.–6. října 2012 
andels Hotel, Praha 5 

12. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny

22.–24. listopadu 2012 
Hotel Thermal, Karlovy Vary

EUS2012 The 18th International Symposium 

on Endoscopic Ultrasonography

6.–8. září 2012 
Petrohrad, Rusko 

ESGE Live Demonstration Workshop 2012

14.–15. září 2012 
Budapešť, Maďarsko

Falk Symposium 184: International Bile Acid Meeting, 

Hepatic and Extrahepatic Targets of Bile Acid 

Signaling

14.–15. září 2012 
Vídeň, Rakousko 

7th Scientifi c and Annual Meeting of the European 

Society of Coloproctology (ESCP)

26.–28. září 2012 
Vídeň, Rakousko 

Central European Gastroenterology Meeting

27.–29. září 2012 
Cluj, Rumunsko

Annual Clinical Congress of the American College 

of Surgeons

30. září – 4. října 2012 
Chicago, Illinois, USA

Falk Symposium 185: Interfaces and Controversies 

in Gastroenterology

3.–4. října 2012 
Mohuč, Německo

Falk Symposium 186: Challenges of Liver Cirrhosis 

and Tumors: Prevent it, Treat it, Manage Consequences

5.–6. října 2012 
Mohuč, Německo

20th United European Gastroenterology Week (UEGW)

20.–24. října 2012 
Amsterdam, Holandsko

The Liver Meeting 2012, The 63rd Annual Meeting 

of the American Association for the Study 

of Liver Diseases (AASLD)

9.–13. listopadu 2012 
Boston, Massachusetts, USA

KALENDÁŘ DOMÁCÍCH AKCÍ KALENDÁŘ ZAHRANIČNÍCH AKCÍ

®

ČLENSTVÍ

Evidence členů ČLS JEP i jejích jednotlivých odborných společností se vede centrálně v sekretariátě ČLS JEP.

Zájemce o řádné členství v ČLS JEP i v odborných společnostech musí vyplnit „Přihlášku řádného člena České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně“ a předá/zašle ji předsedovi odborné společnosti k projednání výboru odborné společnosti.

On-line přihláška k dispozici ZDE.

http://www.cgs-cls.cz/prihlaska/cgs-cls.html


Česká gastroenterologická společnost
Česká lékařská společnost JEP Newsletter č. 5 7

2012


