
Zápis z výboru ČGS společnosti dne 10. 2. 2010 

Přítomni (bez titulů): všichni – Bureš, Černoch,Dítě, Doseděl, Hep, Keil, Kment, Kotrlík, 
Lukáš M., Lukáš K., Líbalová, Mandys, Ryska, Špičák, Zavoral, Zádorová 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání  
2. Odsouhlaseno čestné členství společnosti JEP pro MUDr. Hanu Dvořákovou – 80 let. 

Diplom bude předán na Kasuistikách dne 9. 3. 2010 V nemocnici Na Homolce.  
3. Bude vyhlášeno výběrové řízení na kongres České GE společnosti do – Zveřejní doc. 

Kment v časopise Česká a Slovenská gastroenterologie, podklady dodají prim. K. 
Lukáš, CSc.,a doc. Zd. Zádorová, PhD.  

4. Příprava voleb – bude probíhat podle stanovených harmonogramů a termínů 
schválených výborem./viz předešlé zápisy.  

5. Prof. Špičák referoval o přípravách CEURGEM.  
6. EAGE School proběhne 16. a 17. 4. 2010 v Praze, do konce lze přihlásit kolegy do 35 

let. 
Pro ČR je dán počet účastníků 10.  

7. Prof. Špičák referoval o přípravě kongresu v Karlových Varech – proběhla rozsáhlá 
diskuse o vyzvaných sděleních na téma kmenové buňky. Členové výboru zašlou prof. 
Špičákovi návrhy jednotlivých bloků přednášek.  

8. Doc. Kment referoval o stavu časopisu, zatím nejsou žádné technické problémy, stále 
však příspěvková aktivita je hraniční.  

9. Prof. Zavoral referoval o stavu vzdělávání a akreditace. Akreditovaná pracoviště, u 
kterých nedošlo ke změně, můžou požádat o akreditaci vyššího stupně na základě staré 
žádosti.  

10. Prof .Špičák referoval o stavu přípravy standardů – bude osloveno Národní referenční 
centrum.  

11. Výbor obdržel žádost MUDr. Vyhnánka z Nemocnice Pardubice o zařazení do 
seznamu endoskopických center.  

12. Opět jednáno o navýšení plateb za speciální materiál od pojišťoven – prof. Hep a doc. 
Zádorová připraví podklady pro toto jednání – bude požadována plná úhrada bez 
možnosti resterilizace.  

13. Schváleno čestné členství pro doc. MUDr. L. Jurgoše, PhD. z Bratislavy.  
14. Byly schváleny přihlášky nových členů ČGS: MUDr. Alice Štrosové, ÚVN Praha a 

MUDr. Beatrice Mohelníkové-Duchoňové, Státní zdravotní ústav Praha. 

Zapsal: R. Keil 

 


