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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  

České gastroenterologické společnosti 
 
 

Místo zasedání: Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského 
Vlašská ulice 36, 110 00 Praha 1 
Datum: 11. ledna 2011, 10:00 – 15:30 
 
Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů): Julius Špičák, 

Radan Keil, Jan Bureš, Petr Dítě, Miroslav Zavoral, Miroslav Ryska, Aleš 
Hep, Ivana Líbalová, Josef Doseděl, Milan Lukáš, Zdena Zádorová, Jiří 
Černoch, Václav Mandy, Ondřej Urban 

Hosté: Doc. MUDr. Pavel Komínek, prim. MUDr. Jitka Vydrová, zástupci 
Společnosti ORL  

Guarant:  Ing. Luděk Vocílka, Inge Vojteková, Dita Králová (Guarant 
International) 

Omluveni: Karel Lukáš, Stanislav Rejchrt 
 
 
1. Sdílení kódů  s ORL 
Zástupci  ORL prezentovali nabídku spolupráce a požadovali sdílení kódu 
dvoukanálové pH metrie. Vyšetření by provádělo jen několik center. 
Námitky – další šíření nebude možné kontrolovat, službu může provést 
blízké vybavené gastroenterologické oddělení po dohodě.  Naopak (O. 
Urban), naší specializaci sdílení neohrozí,  může se zvýšit příliv nově 
diagnostikovaných nemocných.  A. Hep jako zástupce expertní skupiny 
zanalyzuje požadovanou poněkud specifickou metodu a výbor se na příští 
schůzi definitivně vyjádří.  
 
2. Organizace výboru – schůze jak často a kde. Zápisy 

www.stránky, představení agentury Guarant Int. (R. Keil, ing. 
Vocílka) 

 
Schůze výboru: Špičák doporučil  scházet se  v sídle  společnosti 
Guarant. Výbor souhlasil a určil frekvenci schůzek v intervalu třikrát za 
semestr, dopředu se stanoví jen následující termín.  
 
Webové stránky: Guarant prezentoval návrh na vytvoření webových 
stránek. Komunikátorem ze zřizovací firmou byl vybrán R. Keil. Pravidelná 
inovace stránek, novinky firem, zprávy výboru, informace o důležitých 
datech a akcích.  
 
PR aktivity: bylo odsouhlaseno, aby Guarant připravil a prezentoval  
návrhy PR aktivit na příštím výboru. 
 
3. Organizace dalších akcí:  

 
 



Stránka | 2  
 

 
• Pravidelný Pracovní den ČGS - Kasuistiky (doc. M.Kment) 

- Bylo přijato 7 nových  příspěvků, program tím bude pokryt. 
Vedle kasuistik zazní přehledný referát Prof. J. Nevorala o 
nespecifických střevních zánětech v dětském věku. J. Špičák 
doporučil výraznější oznámení akce s předstihem a případně 
změnit formu na komentované kasuistiky.  

 
- Český a slovesnský gastroenterologický kongres (Brno)  

 
- Informovala Inge Vojteková (Guarant) a A. Hep 
- termín akce 2.- 5.11.2011, areál BVV a areálu „E“  
- 3 sály paralelně, výstavní plocha 900 m2 
- Propagace akce  probíhá, 1. oznámení – záložka (upoutávka 

v časopisech Ambitmedia) 
- 2.oznámení  na jaře s kompletními informacemi 
- Navržené termíny:  10.9.2011 podání abstrakt, 20.9. včasná  

registrace. 
- kongresový poplatek: 1600,- včasná registrace; 1950 Kč 
- úvodní recepce: navržen hotel Internatioval, hrad Špilberg, 

rozhodne se po bližším ohledání.  
- příští týden budou v provozu webové stránky 
- odborný program: zprávu podal A. Hep 

   
  Čtvrtek – postgraduální kurz: 

- 4 bloky: Endoskopie a akutní stavy (moderace R. Keil, Z. 
Zádorová, P. Mlkvý) chronická bolest,  komentované 
kasuistiky (moderace J. Špičák, O. Urban), zahraniční 
speakeři, Mařatkova přednáška (Z. Zbořil) 

  Pátek – symposia:  
- Funkční poruchy (S. Rejchrt, J. Dolina), Nespecifické střevní 

záněty (K. Lukáš, V. Zbořil), refluxní choroba (I. Líbalová, 
třeba požádat Slovenské kolegy),  genetika (J. Černoch, Z. 
Zádorová), Neuroendokrinní tumory (V. Mandys, R. Keil) 

- Program sester s. Kubů 
  Sobota:  

- Nejužívanější klasifikace v gastroenterologii a hepatologii. 
Chronická pankreatitida (P. Dítě), Akutní pankreatitída (V. 
Procházka), Jaterní dysfunkce (?), Maastricht (J. Bureš), 
Kororektální karcinom (M. Zavoral), Gastroesofageální 
varixy (J. Špičák), GERD – Barrett (J.  Martínek), Akutní  
krvácení do GIT (S. Rejchrt), Římská kritéria, IBD (K. 
Lukáš). 

 
 

• 1. Kongres kolorektálního karcinomu 9. – 10. 12. 2011 
Gastroenterologická společnost, Chirurgická společnost, Onkologická 
společnost (prof. Abrahámová, prim. Prouzová) 
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• 8. kaprunské diskuzní dny v gastroenterologii – výbor je zván 
a P. Dítě žádá o potvrzení účasti 

 
5. Časopis 

• Výbor hlasoval o novém šéfredaktorovi, Navržen M. Lukáš a 
potvrzen hlasováním:  9 pro, nikdo nebyl proti a 2 se zdrželi 
 hlasování. 

• Výbor hlasoval o změně názvu časopisu. Název časopisu bude změn 
na Gastroenterologie a hepatologie 
Výsledky hlasování: 11 bylo pro, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel 

Milan Lukáš výboru prezentoval návrhy na změnu: 
- 48. stran, editorial, původní práce, přehledy, národní a mezinárodní 
akce, kazuistiky, aktuální problémy 
- Návrh rozdělit časopis do 5 sekcí: 
Kazuistiky, Experimentální medicína, Hepatologie, Endoskopie, IBD (trávicí 
trubice?) 
- budou navrženy osoby, které by nesli odpovědnost za dané sekce 
- vytvoření redakčního systému – v elektronické podobě, příspěvek by měl 
obsahovat    klíčová slova 
- Cíle časopisu: citace v PUBMED,  trvalá archivace časopisu (národní 
lékařskou knihovně) 
- navrhl zvolit tajemníka (sekretář) se znalostí technologie vydávání   
časopisu. 
P. Dítě a J. Špičák: Osoby ve vedení nemohou aktivně působit v jiných 
redakčních radách. Jde o střet zájmů. 
Na základě dalších návrhů výboru byl M. Lukáš požádán vypracovat do 
příští schůze koncepci časopisu (honoráře, zachovat profesionalitu 
časopisu, jak bude redakční rada pracovat, vytvořit obsah a konstruktivní 
podmínky k vydání časopisu, připravit ekonomickou rozvahu ad.) 
Příští číslo bude vydáno v nejbližší době s příspěvků, které jsou již 
připraveny. 
 
6. Endoskopická sekce: 
J. Doseděl navrhl výboru zorganizovat volby a doplnit vedení 
endoskopické sekce. J. Bureš doporučil  dvoukolové volby, bez 
kandidátky. R. Keil doporučil jednokolové volby. 
Výbor hlasoval o jednokolových volbách  
Pro jednokolové volby bylo - 6 hlasů, pro dvoukolové – 4 hlasy 
Dále se hlasovalo o počtu členů výboru: 
Pro 5 členů hlasovali 3 hlasy, pro 7 členů – 6 hlasů, zdržel se – 1 hlas 
Třeba up-dateovat členství v sekci formulářem na webových stránkách (J. 
Doseděl, A. Hep).  
 
7. Valná hromada – připomínky k volbám 
Připomínky k volbám výboru do gastroenterologické společnosti. Výbor se 
vyjádří k tomu, jak si příště představuje volbu do výboru. 
R. Keil navrhl měsíc před volbami vyhlásit kampaň: Zájemci se budou 
prezentovat na webových stránkách. Přirozeně vznikne kandidátka, 
následovat budou jednokolové volby (nejvyšší účast). Příště musí být 
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vypracován systém voleb, R. Keil vznesl požadavek zachovat technické 
zázemí, které se osvědčilo. J. Špičák se vyjádřil, že o valné hromadě 
neexistuje zápis, což je chyba. Zaznělo, že na 30+ lístcích byla 4 shodná 
jména, což považuje za nevhodné. R. Keil nepovažuje za nevhodné.  
 
8. Ekonomika a zdravotní pojišťovny 
A. Hep byl požádán sestavit  seznam alternujících příslušenství Single-use 
vs. multi-use.  Je třeba zvážit, jak dále navýšit platby.  
 
9. Endoskopické centra 
R. Keil konstatoval, že akce je neaktivní, přislíbil kontakt s VZP stran 
formulace požadavků jako první krok.  
 
10. Propofol.  
V časopisu Endosopy byl recentně publikován přehledný článek. Je 
zájmem endoskopistů  Propofol podávat. O. Urban zformuluje stanovisko a 
dopis Anesteziologické společnosti.  
 
11.Různé 

• Náklady za cestovné na schůze výboru: Výbos souhlasil 
s proplácením nákladů. 

• Schůzky center biologické terapie. ČGS jako jediná ze společností 
vyhotovila analytické materiály, které předložila řediteli Horákovi 
(VZP). 

 
 
 
 
Příští jednání výboru ČGS se bude konat 8.3.2011 v 10:00 hod. 
v sídle společnosti Guarant International, Opletalova 22, Praha 1 (garáže 
Opletalova přes ulici, otevřeno nonstop). 
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Zápis doplnil a zkontroloval:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 11. ledna 2011 
 
 
 
 


