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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  
České gastroenterologické společnosti  
ČLS JEP 
 

Místo zasedání: Guarant, Opletalova 22, Praha 1                                                                            

Datum: 25.5.2011 

Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů):  Radan Keil, Jan 

Bureš, Miroslav Zavoral, Aleš Hep, Ivana Líbalová, Josef Doseděl, Zdena 
Zádorová, Jiří Černoch, Václav Mandys, Ondřej Urban, Karel Lukáš, Miroslav 
Ryska, Stanislav Rejchrt, Julius Špičák 

Guarant:  Dita Králová, Votavová 

Omluveni: Petr Dítě, Milan Lukáš 

__________________________________________________________ 

 

1. Kontrola zápisu: J. Špičák, J. Doseděl 
 

2. Akce 

I. Endoskopické dny – J. Doseděl 

Místa konání bude určeno na  příští schůzi. (návrhy: Český Krumlov, vhodné 

lokality na Jiţní Moravě, jiţní Čechy). 

II. Slovenské a české endoskopické dni - Piešťany 

Navštíví  2 členové výboru, vyzvaní přednášející 

III. Motilitní den (23.6.2011) 

A. Hep pozval členy výboru, program na stránkách společnosti 

IV. Brněnský Český a Slovenský gastroenterologický kongres 

Inge Vojteková seznámila se stavem příprav. 3 generální sponzoři, on-line 

registrace, obytování, 20.9.2011 je deadline pro registraci, společenské akce – 

(vokální kvintet). Zahraniční host: Eric VanCutsem, patrně v sobotu.  Ve středu 

je na programu večerní přijetí u primátora + od 15:00 schůze výboru (Holiday 

Inn) + od 14:00 tisková konference (Holiday Inn).   

V. Endoskopický den v Hradci Králové 
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Informace na stránkách společnosti 

 3. Volby do endoskopické sekce 

Aktuálně endoskopická sekce  čítá  177 členů.   Jako nezávislou volební komisi 

navrhuje Špičák společnost Guarant Int.  Bude  zvolen 7 členný výbor.  

4. Postgraduální výuka 

M. Zavoral sdělil výboru základní informace. Poţaduje rok na akreditovaném 

pracovišti druhého typu. MZ navrhuje jen 6 měsíců. Od 1.7.2011 přechází  

postgraduální výuka na univerzity. Většina univerzit ale nemá příslušnou 

akreditaci. Výuku plánují všechny univerzity kromě ostravské. 

R. Keil je toho názoru, ţe měly zůstat dvě atestace, úroveň na periferních 

pracovištích začíná silně klesat. 

J. Špičák se přimlouvá, aby byly jen zkušební 2 komise – jedna v Čechách a 

druhá na Moravě. R. Keil upozorňuje výbor, ţe je třeba připravit se koncepčně a 

vzájemně se podpořit. Špičák souhlasí, ţe by měl mít výbor jasnou představu a 

spolupracovat. 

Dále proběhla diskuze o atestaci, akreditační komisi a způsobu výuky. 

 

 

5. Standardy, Doporučené postupy 

J. Bureš všem členům výboru rozdal podklady k jednání o doporučených 

postupech. Sdělil, ţe na jeho prosbu o rekapitulaci v minulosti vypracovaných 

doporučených postupů odpověděli: J. Špičák, Z. Zádorová, M. Ryska, I. Tachecí,  

S. Rejchrt, I. Kopáčová, M. Lukáš, J. Bureš. 

M. Ryska 

 Sekundární neoplazie jater 

 Neoplazie pankreatu 

 Neoplazie anu 

- Ve spolupráci s praktickými lékaři 

K. Lukáš, P. Dítě, A. Hep, J. Bureš 

 Vředová choroba 

 Gastropatie z nesteroidních antiflogistik 

 Refluxní choroba jícnu 

 Dyspeptický syndrom horního a dolního typu 

- V minulosti dále vypracováno 
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 Dezinfekce v endoskopii (Keil) 

 Screening kolorektálního karcinomu (Zavoral) 

 Gastroskopie (Kment) 

Návrhy J. Bureše: 

- Nevytvářet znovu jiţ hotové standardy. 

- Koordinace se Standardy poskytované péče MZ ČR. 

- Koordinace s aktivitami jiných odborných společností nebo institucí. 

 

Burešova doporučení: 

Zapojit se do aktivit Národního referenčního centra. 

Nově vytvořit nebo redigovat (upgradovat) tyto doporučené postupy: 

 Screening kolorektálního karcinomu 

 Dezinfekce v endoskopii 

 Helicobacter pylori 

 Endoskopie u pacientů s antiagregační a antikoagulační léčbou 

 Antobiotická profylaxe v endoskopii 

 Endoskopická slizniční resekce 

 Endoskopická submukózní disekce 

 Propofol? 

 Další? 

Špičák se domnívá, ţe standardy  by měly rozhodně existovat. Preferuje  

vybraná aktuální témata, závazný jednotný formát.  

Deadline poţadavků byl J. Burešem stanoven na září. M. Ryska upozornil a výbor 

souhlasil, ţe vhodným termínem jsou „doporučené postupy“, nikoliv  standardy. 

6.  Různé 

I. Časopis 

J. Špičák omlouvá vedoucího redaktora.  Obsah bude rozšířen na 60 stran.  

II. Výročí (Špičák) 

P. Dítě se doţívá 70. let.  Výročí bude věnováno číslo Vnitřního lékařství.  

V. Mandys oslavil významné výročí – J. Špičák navrhuje věnovat  jedno číslo 

časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Výbor souhlasí.  

III. Účetní záležitosti (J. Špičák) 

Výtěţek z kongresu v Karlových Varech – cca 75 000 Kč. 
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J. Špičák ţádá o odměnu za pořádání dvou kongresů – schváleno výborem (20 

000 Kč). 

IV. Jednání na pojišťovně  - nákladnost ERCP (Hep) 

Byla zpracována data ze třech nemocnic.  Navrhované kódy budou obsahovat 

ZUM. Metodiku určuje pojišťovna. 

V. Ceník výkonů v gastroenterologii  (R. Keil) 

R. Keil chce znát názor výboru na vytvoření vlastního závazného sazebníku 

s cenami.  Výsledek: výbor je jednoznačně proti tomu vytvořit  oficiální smluvní 

ceník.  Návrh R. Keila: stručně vydat oznámení na stránkách společnosti, proč 

výbor nehodlá oficiálně garantovat sazebník. Lze uveřejnit kontakt na ordinace, 

které disponují vlastním sazebníkem.  Část výboru nesouhlasí s uveřejněním na 

webu. 

O. Urban si myslí, ţe ceny výkonů neodpovídají realitě. Navrhuje vytvořit pro 

endoskopické výkony reálné představy, kolik má stát daný výkon. Výbor je proti 

návrhu, toto řešení je zcela neprůchodné. 

Bureš chce diskuzi rozdělit na 2 odlišné problémy: 

a) Má být neoficiální dokument dostupný na oficiálních stránkách společnosti 

(ceník např.  sdruţení ambulantních gastroenterologů)? 

b) Ceník kódů 

Stanovisko výboru: Výbor nedpovídá za závazný sazebník,  lze vyuţít sazebníky 

jednotlivých ordinací.  

Hlasování: Dát odkazy  na webové stránky? -  

Pro: 6 

Proti: 2 

Zdrţeli se: 2 

VI. Ţádost představitelů ORL společnosti  o sdílení kodu pH metrie přednesená 

na předminulém výboru v NMSKB byla  písemně odmítnuta s tím, ţe ORL  

modifikace  je zásadně odlišná od gastroenterologické, doporučeno zaţádat o 

samostatný kód tohoto ORL vyšetření. 

VII. Předseda odeslal na podnět člena –ů výboru dopis prof. Cvachovcovi 

k vyjádření stanoviska  ČSARIM k případnému zavedení metody  propofolové 

anestesie vedené specialisovaným SZ kádrem. Prof Cvachovec t.č.  s návrhem 

nesouhlasí a nepodporuje jej. Záleţitost neformálně předjednají R. Keil aj. 

Špičák.  
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Příští jednání výboru ČGS se bude konat: v září 2011 (Špičák navrhne 

termíny) ve společnosti Guarant, Opletalova 22, Praha 1 
 

 
Zapsala: Votavová 
 

 
Zápis doplnil a zkontroloval: 

J. Doseděl 
J. Špičák 


