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1. Prefinalizace programu 12. vzdělávacích a diskuzních 

gastroenterologických dnů – J. Špičák 

M. Lukáš, P. Dítě soudí, že program je velmi intenzivní a navrhují redukci.  Blok 

„Když se léčba nedaří“ – bude zredukováno ze 7 na 5 prezentací po 25 minutách 

(vyřazena celiakie, IBS). P. Dítě zdůraznil potřebu obsáhlé interaktivní diskuse. 

Využije se hlasovací zařízení, prezentace by měly mít jednotnou strukturu.   

Druhý den: Garanti bloků by měli do září dodat program (dosud dodali K a m 

Lukášové). 

Společenský program: Uvítací recepce, divadlo, promítání celovečerního filmu o 

prof. Mařatkovi. 

Zahraniční účast: Dr. Veselíny, prof. Mulder, oslovení  dalších zahraničních 

účastníků:  Bettina Rau, akutní pankreatitida, J Kleef, chronická pankreatitída. 

I. Vojteková informovala výbor o aktuálním stavu příprav. O akci je velký zájem 

- dobré ohlasy od firem. Online registrace byla spuštěna. Bude k dispozici 

hlasovací zařízení. 

M. Lukáš požádal o poskytnutí stánku časopisu Gastroenterologie a hepatologie - 

schváleno. 



Zatím není rozhodnuto, zda bude suplementum v elektronické či tištěné verzi. Po 

zjištění nákladů na tištěnou verzi se rozhodne o jeho podobě. Abstrakta musí být 

strukturovaná - požadavky: omezený počet znaků, určené nadpisy (1. úvod, cíl; 

2. metodika; 3. výsledky; 4. závěr). 

 

2. J. Bureš vystupuje z výboru ČGS ČLS JEP 

Poděkování za účast ve výboru. Chybějící člen výboru bude nahrazen předsedou 

Revizní komise V. Mandysem a do Revizní komise bude zařazen nový člen podle 

počtu hlasů ve volbách. Pět zúčastněných členů schůze výboru pochopitelně není 

usnášení schopných, ostatní budou osloveni. 

 

3. Kultivace sazebníku – A. Hep 

J. Špičák tlumočil výboru informace od A. Hepa. Kultivace dopadla pro naši 

společnost dobře, dosáhlo se maxima možného. Režie se bude projednávat na 

dalším jednání. 

 

4.  Zpráva o časopisu – M. Lukáš 

Aktuální číslo bylo rozšířeno o doporučený postup - Standardní diagnostický 

a terapeutický postup u chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Má celkem 

84 stran, náklad činil 282 tisíc Kč. V červenci se bude konat konference 

s redakční radou. Ke konci roku se bude znovu žádat o akceptaci v Medline 

(přidělení IF). Oslovení pediatrů – J. Bronský (Pracovní skupina dětské 

gastroenterologie a výživy) zda by měli zájem o dodání článků. Celkový 

hospodářský výsledek prvních třech čísel časopisu je 72 tisíc Kč. Plat 

šéfredaktora nyní činí 15 tisíc Kč, návrh od Ambit Media je plat ve výši 25 tisíc 

Kč. Koordinátoři dostávají 10 tisíc Kč. Žádost o vyjádření výboru k tomuto 

návrhu. Výbor bude hlasovat na příští schůzi, až bude usnášení schopný. 

 

5.  Screening CRC, stav a výhledy – M. Zavoral 

Představení údajů po desetiletém trvání screeningu. Přestože incidence stoupá, 

mortalita klesá. Přes 60% je časných stádií. Je zaznamenáno 80 tisíc vyšetření, 

screeningový program má dobrou kvalitu, je vysoce konsistentní. Detekční míra 

screeningových metod: gTOKS má podíl 35,7% a FIT má podíl 35,4%. Vysokou 

detekční míru má i primární screeningová kolonoskopie (25,3%). Aktivní zvaní 



(organizovaný screening) vzhledem k finanční tísni není v dohledné době reálné. 

Screeningová pododbornost by měla fungovat od 1. ledna 2013. 

 

6.  Akce v budoucnosti. Endoskopické dny, kongres, další – všichni 

 EURO NOTES (J. Špičák)  

– 4. - 6. října 2012, Praha; akci organizuje ESGE; J. Špičák dodá další info 

a upoutávku na stránky společnosti, program je specificky experimentální 

přes výhrady JŠp.  

 12. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny (J. Špičák) 

– 22. – 24. listopadu 2012, Karlovy Vary 

 České a slovenské endoskopické dny v roce 2013 (J. Špičák) 

– termín by se měl co nejdříve určit 

 10. jarní diskuzní dny (P. Dítě) 

- 16. – 19. března 2013, Kaprun 

 9. ročník Evropské postgraduální školy v Praze (P. Dítě) 

- duben 2013 

 

P. Dítě referoval o 44. Evropském pankreatologickém klubu, který se konal 

v Praze v červnu. Kolem 630 účastníků, 250 posterů rozdělených do 4 sekcí. 

Akce byla velmi úspěšná, mimořádný mezinárodní ohlas. Úspěšné bylo i 

symposium PROMED  v Taškentu.  

 

7.  Různé 

M. Lukáš požádal výbor o podporu Specifického léčebného programu pro 

podávání preparátu 6 – merkaptopurin u nemocných s Crohnovou chorobou a 

ulcerózní kolitidou. Schváleno a podepsáno J. Špičákem. 

 

Příští jednání výboru ČGS: termín a místo budou upřesněny později. 

 

Zapsala: L. Votavová 
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