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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU 
České gastroenterologické společnosti ČLS JEP 

 

Místo zasedání:  Guarant, Opletalova 22, Praha 1                                                                           

Datum:   14. 2. 2012 

Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů): Julius Špičák, Miroslav Zavoral, Radan Keil, 
Aleš Hep, Ivana Líbalová, Josef Doseděl, Václav Mandys, Karel Lukáš, Zdena Zádorová, Jiří Černoch, 
Stanislav Rejchrt, Milan Lukáš 

Guarant:   Lucie Votavová 

Omluveni:   Jan Bureš, Ondřej Urban, Petr Dítě, Miroslav Ryska 

 

1. Návrh: J. Špičák 
Schůze výboru společnosti nejsou nadměrně dlouhé ani časté, nicméně nepřítomnost je běžná. Ve 
zprávě členům společnosti by se měla uveřejňovat účast členů výboru na schůzích výboru. Všichni 
přítomní souhlasí. 
 
2. Kontrola zápisu: J. Špičák, P. Doseděl 
Bez připomínek. 
 
3. Program nadcházejících akcí: K. Lukáš, S. Rejchrt, J. Špičák 

 Kazuistiky: K. Lukáš 
Bylo přihlášeno 44 účastníků, 13 kazuistik. Finančně je akce zajištěna. Do příštích let by bylo 
vhodné uvážit jiné místo pro konání, než je Nemocnice na Homolce. Důvodem je excentrická 
lokalizace a nikoliv ideální parkování. R. Keil: akce skomírala, zdá se však, že je na vzestupu. J. 
Špičák doporučuje, aby se tato akce udržela. 

 Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny: S. Rejchrt: Program se aktualizuje, 
apeluje na účast.  

 České a slovenské endoskopické dny: S. Rejchrt 
Probíhá jednání, v současnosti je hlavně důležité aktivace sponzorů. Webové stránky akce již 
byly spuštěny (www.endoskopickedny2012.cz). Počítá se s živým přenosem.  

 Evropský pankreatický klub: J. Špičák, obecně, v nepřítomnosti prezidenta prof. P. Dítěte. 
Důležitá data jsou na stránkách,  deadline pro podání abstrakt je 4.3.2012. Předchází domácí 
pankreatický klub.  Účast podobně jako u jiných akcí je též určitým projevem loajality.  

 Vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny: J. Špičák 
Zatím se jedná jen o návrhy. 

 

čtvrtek 22.11.2012 

Témata postgraduálního kursu:  

- 1“Tissue sampling, processing and reporting“ 

- Instrumentárium – S. Rejchrt 

- Klinické aplikace – O. Urban 

http://www.endoskopickedny2012.cz/
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- Patologie – V. Mandys 

- Endosonografie – R. Keil 

- Odběry při ERCP – Z. Zádorová 

- Jaterní biopsie, elastografie – P. Urbánek 

- Biologie bez biopsie a mikroendoskopie – T. Hucl 

- Diskuze – O. Urban 

 

Další přednášky:  

- Celiakie – Chris Mulder 

- Kolorektálním karcinom – M. Zavoral 

- Digestivní onkologie - M. Ryska:: Multidisciplinární přístup s vysokou frekvencí výkonů v léčbě 

solidních nádorů GIT – M. Ryska 

- Blok: Když se léčba nedaří… 

 

               pátek 23.11.2012 

2 bloky budou věnovány sestrám, dále 5 bloků věnovaných volným sdělením a 5 symposiím. 

 

Témata: 

- Koloskopie (O. Urban),  

- Onkologické téma (M. Zavoral),  

- „Best abstracts“ (J. Špičák), 

- Mikroskopické kolititídy (K. Lukáš) 

- IBD (M. Lukáš) 

 

sobota 24.11.2012 

6 témat - 30 minut na jednu dvojici – endoskopista vs. chirurg (4 témata jsou již obsazena  

autorsky): 

- akutní pankreatitida (J. Špičák, A. Oláh)  

- stenózy žlučových cest (prof. Třeška, R.Keil, J. Černoch),  

- maligní stenózy kolorekta (Prof. J. Hoch, J. Martínek),  

- časné nádory GITu (O. Urban, neurčeno),  

- chronická pankreatitida (P. Dítě, neurčeno)  

- chirurgická léčba refluxu (V. Drahoňovský , neurčeno) 

 
4. Ekonomika – kultivace – DRG: A. Hep, I. Líbalová 
A. Hep informoval ostatní členy výboru o aktuálním stavu kultivace sazebníku. Od července 2011 se 

pravidla měnila 5x. Nedávno se změnilo personální obsazení na ministerstvu - předsedou Pracovní 

skupiny k SZV se stal MUDr. Petr Pokorný. Podstatně se změnila komunikace.  

A. Hep komunikoval se zástupci společnosti ORL ČLS JEP. Důvodem je skutečnost, že si tato 

společnost zablokovala kód na impedanci. ČGS ČLS JEP má o tento kód rovněž zájem. Výbor ORL je 

prý ochoten akceptovat  jako sdruženou odbornost gastroenterologii, pokud o to požádá. J. Špičák je 

toho názoru, že není nutné se přizpůsobovat jiné společnosti a měla by se podat samostatná žádost 
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na ministerstvo za ČGS. R. Keil nabídl, že se pokusí zajistit kód ORL společnosti přes prof. J. Betku. 

Výbor souhlasí. 

R. Keil ke kultivaci sazebníku doplňuje, že na anorektální manometrii existují 2 kódy 

(gastroenterologický a chirurgický). Gastroenterologický kód je hrazen zcela neuspokojivě. Je třeba 

požádat chirurgickou společnost o sdílení jejich kódu případně  navrhuje vytvořit stejný kód. A. Hep a 

I. Líbalová vypracují kód na anorektální manometrii.   

I. Líbalová dále sdělila výboru, že ČGS oslovil Dr. Votoček a žádá o písemné stanovisko, zda se bude 

ČGS spolupracovat na tvorbě univerzální skládačky sdílející společná pravidla o sterilitě a 

hygienických pravidlech.   

Výbor odsouhlasil, že sterilní jednorázové rouškování a sterilní oblečení je využíváno u určitých 

výkonů standardem a v tomto smyslu se bude při kultivaci sazebníku spolupracovat (A. Hep, I. 

Líbalová.  Dr. Votoček vyžaduje písemné stanovisko, pokud jde o sdílení kódu – zevní kamera.  J. 

Špičák: s dr Votočkem bude komunikovat.  

J. Špičák vznesl dotaz na M. Zavorala ohledně DRG a platby za výkony, prováděné pro jiná zařízení 

ambulantním způsobem.  M. Zavoral informoval, že  DRG se týká výlučně hospitalizovaných pacientů. 

 

5. Výuka: R. Keil, M. Zavoral 
R. Keil oznámil výboru, že na jaře budou atestace v ÚVN a na podzim na 2. LF. V brzké době proběhne 

další koordinační schůzka, které se bude R. Keil účastnit. Právník ministerstva vydal prohlášení, že ten 

kdo bude kurz organizovat, se nebude moci účastnit atestace. R. Keil bude toto rozporovat. 

J. Špičák z akreditační schůze získal dojem, že každá fakulta si vypracovává svůj kurz.  Existují 4 

akreditované kurzy (1. LF, 2. LF, 3. LF a IPVZ, z Moravy není žádný). Panuje rozpor, zda IPVZ je 

kompetentní k organizaci kursu či je toto výhradním právem fakult (M. Zavoral vs. R. Keil). Jedná se o 

třítýdenní kurz, kdy je nutné se o účastníky postarat a přednášející tomu musí věnovat poměrně dost 

času. M. Zavoral: Mělo by se zvážit, zda v Praze realizovat více kurzů, organizace je složitá, obtížně se 

realizuje vícehodinové angažmá jednotlivých lékařů, jen třeba počítat s nutností zajistit cenově 

přijatelné ubytování a stravu. Lepší by bylo spojit kurzy v jeden kurz. 

Shrnutí: Měl by se vytvořit společný koncept českých fakult (5 fakult) – zástupci fakult by se měli 

dohodnout na vytvoření společného kurzu. Je zde dobrá vůle toto udělat a nyní se hledá proces jak.  

 

6. Stanovy ČLS a my: V. Mandys 
Novinky ve stanovách ČLS: 

- v lékařských společnostech mohou být i nelékaři, 

- možnost přidruženého členství ve společnosti – takový člen nesmí být volen.  

 

Stanovy ČLS byly předloženy ke schválení ministerstvem vnitra 4.1.2012. 

 

7. Standardy: J. Špičák 
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Nehodlá se v nepřítomnosti prof. Bureše problematikou zabývat podrobně, nicméně, pokrok je 

žádoucí. Stávající standardy mají zásadní problém v tom, že je každý jiný a zastarávají (u některých se 

ani neví, jak jsou staré). Bylo by na místě požádat autory o přepracování.  

J. Bureš již dříve předložil návrh standardů, zatím to ale nebylo nijak projednáno a stále se vytváří 

návrhy různé struktury.  

J. Špičák navrhuje závaznou administraci. Jednotlivé postupy ny měli být termínovány, k návrhům by 

měli být určeni  oponenti. Je třeba dohodnout se na jednotné a jasné formě (jednotný počet citací, 

preambule, atd.). Světové standardy jsou různé, u ESGE jsou velmi podrobné. Jeden z posledních o 

odebírání bioptických vzorků obsahuje více než 20 stránek. České bývají příznačně stručné.   R. Keil 

oponuje, že by si všichni měli ujasnit,  zda jít podrobnou cestou standardů nebo cestou jednoduchých 

standardů. Poukazuje na možnost zneužití v právních procesech.  J. Špičák navrhuje vytvoření 

preambule, která by toto vše zohlednila. Návrh připraví, vzorem budiž  standardy ASGE.   

 

8. Jiné 
Webové stránky: R. Keil 
R. Keil vyzývá výbor k poskytnutí odborných videoklipů.  

Časopis: M. Lukáš 
Časopis byl rozšířen na 72 stran, novinkou je video na webových stránkách. 

Jubilea: J. Špičák 
Navrhuje čestné členství jubilantům, kteří jsou dlouholetými členy výboru a významně přispěli. Jedná 

se o: Černoch, V. Mandys,  

A. Hep.  Zdá se mu, že by se o čestném členství nemělo hlasovat, je to poněkud trapné. V. Mandys 

oponuje, že hlasování odpovídá stanovám.  Špičák oponuje, že důležitější než litera je duch. Návrh R. 

Keila: odhlasuje se, že výše uvedený postup bude platný i do budoucna,  a že se o tom již nebude 

hlasovat: 

- pro  11  
- proti: 0 
- zdrželi se: 1 

 

Příští jednání výboru ČGS se bude konat: 24. dubna 2012 ve společnosti Guarant, Opletalova 22, 

Praha 1. Hlavním tématem budou zájmové skupiny. 

 

 

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


