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

2. 32. český a slovenský gastroenterologický kongres: I. Vojteková 

I. Vojteková sdělila výboru aktuální stav příprav na kongres. Od minulého 
jednání jsou dva partneři navíc, celkem 27 firem a hlásí se další. V sobotu 
10.9. je uzávěrka pro zasílání abstrakt. Průběžně se aktualizuje program 
na webu. Výbor bude mít na kongresu zajištěno zázemí. Momentálně je 
přes 200 přihlášených. 

Hodnocení přednášek postgraduálního vzdělávání: A. Hep a J. Špičák 
usoudí,  že není nutné hodnotit. Výbor se shodl na tom, že hodnocení se 
provádět nebude. Informace o zajímavých přednáškách zazní 
v kongresových novinách. 

J. Špičák navrhuje prodloužit přednášky sobotního bloku o 3 minuty (z 
původních 15 na 18 minut) – výbor odsouhlasil. 



Na návrh O. Urbana bude minimální počet znaků abstrakt změněn na 
2700. 

3. Kultivace sazebníků: A. Hep, I. Líbalová 

Na jednání bylo zastoupeno 43 odborností, za gastroenterologii A. Hep a I. 
Líbalová. Proti úpravě protestovaly 3 osoby – Palička, Jojko a Hep.  A. Hep 
se vyjádřil za gastroenterologii, že je úprava nevýhodná. A. Hep a I. 
Líbalová uskutečnili kvůli tomuto problému několik kroků: 

Zaslání dopisu na ČL společnost. Po  jednání Dr. Jojka s náměstkem 
Noskem  bude proces kultivace zpomalen, takže nevstoupí v plastnost 
dříve než v roce 2013. Prostor pro jednání pracovní skupiny na 
ministerstvu byl velmi krátký, pouze od 11.července do 11.srpna 2011. Do 
dnešního dne není k dispozici zápis.  

J. Špičák ocenil práci A. Hepa a I. Líbalové. Dopad kultivovaného 
sazebníku v současné podobě znamená redukci  všech bodů v oboru o  
25%. Je to naprosto nepřípustné a je nutné to řešit. J. Špičák se proto 
objedná k náměstkovi ministra Noskovi a pracovní skupina vypracuje 
podrobné expertní zhodnocení.  R. Keil navrhuje sejít se s realizátory – dr 
Jenšovskou. J. Bureš soudí, že je třeba komunikovat písemně i ústně a to 
nejen s náměstkem, ale i ministrem. M. Lukáš navrhuje medializovat tuto 
záležitost na tiskové konferenci.  Výbor se shoduje, že všechny kódy jsou 
v oboru  gastroenterologie standardem. R. Keil navrhuje finanční 
kompenzaci pro A.Hepa a I.Líbalovou,  výbor souhlasí. 

 

4. Návrh vyhlášky o dezinfekci: R. Keil 

R. Keil jednal s hygieniky. Jejich návrh byl takový, že by se měl každý 
dezinfekční proces testovat. Cena dezinfekce by nesmírně vzrostla - musí 
se koupit testovací zařízení (náklady v milionech), což v předložené 
podobě nepřípustné. Kompromisní návrh: Nejdéle v intervalu za čtvrt roku 
se provede kontrola funkčnosti  dezinfekce (nebude se tedy testovat každý 
dezinfekční proces). Používat se bude pitná voda.  

 

5. Volby do výboru Endoskopické sekce: J. Doseděl 

J. Doseděl informoval výbor o průběhu voleb. Celkem bylo ve volbách 
přijato 98 obálek. Volební komise zjistila, že jeden hlas je neplatný. Bylo 
zvoleno 7 nových členů výboru: 1. Ondřej Urban, 2. a 3. Josef Doseděl a 



Radan Keil, 4. Aleš Hep, 5. Stanislav Rejchrt, 6. Petr Vítek, 7. Marcela 
Kopáčová 

 

Příjmení,Jméno  Hlasů 
celkem 

Pořadí 

prim. MUDr. Urban Ondřej Ph.D. 46 1. 

prim. MUDr. Doseděl Josef 45 2., 3. 

Doc. MUDr. Keil Radan Ph.D. 45 2., 3. 

prof. MUDr. Hep Aleš CSc. 42 4. 

prof. MUDr. Rejchrt Stanislav Ph.D. 29 5. 

MUDr. Vítek Petr 26 6. 

Doc. MUDr. Kopáčová Marcela 
Ph.D. 

24 7. 

 

V nejbližší době je třeba zvolit na schůzi výboru endoskopické sekce 
představitele. Je třeba určit také místo a datum konání endoskopického 
kongresu. 

 

6. Postgraduální výuka a náplň oboru: M. Zavoral 

Inovace  vzdělávacích programů bude dle rozhodnutí redakční rady  platit 
zřejmě od 1.1. 2012. 

 

7. Setkání komory předsedů oborových komisí 29.9.2011 

J. Špičák se nemůže schůze zúčastnit. Zastoupí ho J. Doseděl a A. Hep. 

 

8. Novinářská cena, požadavky na web: D. Králová 

Téma novinářské ceny – „CELIAKIE – nemoc stále opomíjená“. Podmínky 
soutěže budou rozeslány na média v ČR. Vítěz novinářské ceny bude 
vyhlášen na kongresu v Brně ve čtvrtek 3.11.2011. Je třeba zvolit 
tříčlennou komisi pro ohodnocení příspěvků. Komise byla zvolena 
následovně:  P. Frič, M. Lukáš,  K. Lukáš. Cena se udělí i v případě, že 
bude do soutěže zařazen pouze jeden příspěvek. 

 



9. Příspěvky na web: D. Králová 

Je třeba, aby výbor schválil uveřejnění dvou příspěvků na webu: 

1)  Medica Healthworld - projekt e-interna.cz s garantem projektu prof. 
Češkou oslovila společnost, s prosbou že by chtěli vystavit na web banner 
a informaci o projektu. Výbor s uveřejněním souhlasí. Je zde ale 
prezentováno logo MSD. R. Keil tedy navrhuje, aby MSD přispěla ČGS 
nějakou symbolickou částkou. 

2) MUDr. Brandtl – chtěli by dát na web informaci o pracovní skupině – 
Mimojícnová reflexní choroba. Výbor s uveřejněním souhlasí. Figuruje zde 
ale logo KRKA, tudíž platí to samé co u předchozího návrhu (příspěvek pro 
ČGS). 

J. Špičák navrhuje, aby D. Králová vypracovala text k tomuto problému a 
obeslala výbor, aby se vyjádřil. 

 

10. Nominace do kursu na UEGW, rising stars, atd: J. Špičák 

Call for nominations – je možné nominovat dva seniory a dva juniory. 
Navrženi jsou: Dastich  - Brno, Kroupa  - Brno, Kajzrlíková – Frýdek 
Místek, Ďuricová  – Praha (ISCARE). Výbor se shodl, že dva nejstarší 
z navržených kandidátů budou nominování jako senioři a dva nejmladší 
jako junioři. 

Call for Rising stars – hodnotí se zejména podle publikací. Nominováni 
jsou: Petrášek, Hucl. Výbor souhlasí s tím, přihlásit tyto dva nominované. 

 

11. Doporučené postupy: J. Bureš 

Myšlenka převzít standardy kanadské gastroenterologické společnosti jako 
formální vzor. 

J. Bureš se obrátil na V. Mandyse, jestli by jako patolog mohl vypracovat 
základní doporučení pro odběr a zpracování materiálů pro histologické 
vyšetření pro digestivní endoskopisty. Jedná se o komplikovanou 
záležitost. Rozhodnuto, že na příští celostátní akci se problematice bude 
věnovat symposium: Odběr, zpracování a popis histologických vzorků.  

Návrhy na témata doporučených postupů a zpracovatele /J. Bureš/  

• Screening kolorektálního karcinomu (M. Zavoral) 



• Akutní pankreatitida (J. Špičák) 

• Chronická pankreatitida (P. Dítě)  

• Karcinom pankreatu (M. Zavoral, M. Ryska) 

• Antibiotická profylaxe v digestivní endoskopii (S. Rejchrt) 

• Antiagregační a antikoagulační léčba v digestivní endoskopii (Z. Zádorová) 

• Endoskopická slizniční resekce (M. Kopáčová)  

• Endoskopická submukózní disekce (O. Urban) 

• Čištění a desinfekce digestivních endoskopů (R. Keil) 

• Mikrobiologická kontrola v digestivní endoskopii (R. Keil) 

• Nekardiální bolest na hrudi (A. Hep) 

• Funkční dyspepsie (K. Lukáš) 

• Helicobacter pylori (J. Bureš) 

        Dokumentace v  digestivní endoskopii  (J. Černoch, J. Doseděl) 

 

Diskuze o deadlinu k předložení Doporučených postupů. Termín byl 
stanoven do kongresu v Brně (3.-5.11.2011). 

 

12. Časopis: M. Lukáš 

Navýšení počtu stránek vedlo ke zvýšení nákladů. Původně byly náklady 
okolo 170 000 Kč, nyní okolo 210 000 Kč. Poslední číslo postrádalo inzerci, 
tudíž bylo ztrátové. Ale i přesto je časopis v +  54 000 Kč. Je třeba 
obnovit smlouvu mezi nakladatelstvím a vydavatelstvím. 

M. Lukáš vznesl dva dotazy, o kterých by měl výbor rozhodnout: 

1) Návrh rozšířit časopis na 72 stran (odhadem náklady 230 až 240 000 
Kč). Tím pádem by bylo třeba navýšit předplatné na 350 Kč na rok pro 
člena. 

Názor výboru je následující: Je třeba ponechat na rozhodnutí  plenárního 
zasedání, z důvodu nutného zvýšení členských příspěvků. Dále výbor 
navrhl zrušení aktivní účasti členů výboru ČGS v časopisu Biologická léčba 



s tím, že by se problematice biologické léčby mohlo nabídnout více 
prostoru v našem časopisu. 

2) Dotaz, zda se připraví supplementum časopisu obsahující  abstrakta 
Brněnského kongresu.  

Výbor rozhodl, že supplementum bude. (Je to již dokonce uvedeno 
v Druhém oznámení). 

 

13. Návrh čestného členství Ch. Mulderovi: J. Špičák 

Výbor odsouhlasil čestné členství Ch. Mulderovi a uznání výboru, případně 
ČLS, doktorovi F. Nelisovi z Holandska, který je již čestným členem též 
čestné uznání (R. Keil). J.Špičák prozkoumá možnosti – ČLS. O. Urban 
navrhl vyrobit odznak ČGS. J. Špičák souhlasí a navrhuje kromě odznaku 
další možnosti: medaili, kravatu. Návrh designu a finanční kalkulaci na 
výrobu odznaku ČGS dostal za úkol O. Urban. 

14. Různé 

1) Akreditace doc.Svobody se stále vrací: J. Špičák 

K. Lukáš navrhuje určit komisi, která by jela na jednání. J. Špičák se 
s doc. Svobodou osobně zkontaktuje. Vybrána komise ve složení K. Lukáš 
a V. Mandys. 

2) Dispenzarizace: J. Špičák 

J. Špičák navrhuje dispenzarizovat jen to, co jsme schopni zvládnout. K. 
Lukáš a J. Špičák společně zformují schema dispenzarizace. J. Doseděl 
navrhuje přenechat dispenzarizaci ve maximálně možné míře GP, protože 
nejvíce vyhovuje požadavkům na koordinaci péče.  

3) Explicitní hodnocení komplexního/nekomplexního hodnocení odstranění 
neoplasie patology považuje R. Keil za nevhodné. Obsáhlá diskuse, V. 
Mandys navrhuje, aby výbor ČGS napsal dopis Společnosti českých 
patologů. Shoda na podrobné diskusi na příštím celostátním kongresu, tj. 
2012 v Karlových Varech, viz výše.  

4) Screening: I. Líbalová upozorňuje na to, že doporučený postup 
screeningu kolorektálního karcinomu uznává jako screening jen u osob 
s negativní rodinnou anamnézou, což je v rozporu (J. Špičák) 
s doporučeným postupem Evropské unie. M. Zavoral informoval, že 
připravuje inovovaný doporučený postup toto zohlední.  



 

 

Příští jednání výboru ČGS se bude konat: na kongresu v Brně 
2.11.2011 od 15:30. Další a t.h. poslední schůze bude předcházet 
kongresu o kolorektálním karcinomu (předběžně 7.12.2011) ve 
společnosti Guarant, Opletalova 22, Praha 1. 

 
 
Zapsala: L. Votavová 
 
 
Zápis doplnil a zkontroloval:  J. Doseděl, J. Špičák 


