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1. Zpráva o předchozí schůzi: J. Špičák  

Informace o probraných tématech a omluva za změnu termínu konání. Původní 

termín v rámci Pankreatického klubu nebyl vhodný. 

 

2. Zpráva o Endoskopických dnech: O. Urban 

Akce proběhla 14. – 15. června v KC Aldis Hradec Králové, prezidentka kongresu 

prof. Kopáčová, sekretář prof. Rejchrt. Účast více než 400 účastníků, 

zahraničním hostem byl prof. Lars Aabakken (Norsko). Celkem zaznělo 36 

prezentací, druhý den kongresu byl věnován endoskopickému workshopu. 

Uskutečnil se první ročník běhu proti kolorektálnímu karcinomu. V rámci akce byl 

zahájen ostrý provoz webu www.endoskopiste.cz. Ekonomika: žádný výnos, 

žádná ztráta = úspěšné uzavření. Poděkování společnosti GUARANT Int. za 

dobrou organizaci kongresu. Další kongres se bude konat v Bratislavě v červnu 



příštího roku společně se Slovenským a českým gastroenterologickým 

kongresem. 

 

3. Personální změna ve výboru: J. Špičák 

Rezignace prof. Bureše. Novým členem výboru je prof. Mandys z revizní komise. 

Prof. Lata je novým členem revizní komise, protože se ve volbách umístil na 17. 

místě. . 

 

4. Diskusní a vzdělávací dny v Karlových Varech: J. Špičák, I. Vojteková 

Zatím registrováno cca 300 osob, deadline pro včasnou registraci je 12. října. 

Běží systém abstrakt, nastavena nová struktura, kterou musí autoři dodržovat. 

Dobrá odezva firem, potvrzeno 8 sponzorů. Odpolední coffee breaky prodlouženy 

na 60 minut - budou využity na satelity, o které je velký zájem.  

Společenský program: uvítací recepce (čtvrtek 22. listopadu); koncert, slavnostní 

ceremoniál s Peterem Dvorským (pátek 23. listopadu); promítání dokumentu o 

prof. Mařatkovi (počítá se sálem s kapacitou cca 300 osob). 

I. Vojteková osloví individuálně členy výboru ohledně účasti na kongresu. Schůze 

výboru proběhne ve středu 21. listopadu od 17 hodin. 

Je třeba zvolit formu, jakou se bude řešit suplementum – tištěná či elektronická 

verze. Odhadovaná cena tištěné verze je 130 000,-Kč bez DPH. 

Hlasování výboru: Kdo je pro elektronickou verzi suplementa? 

Pro: 9 hlasů → bylo rozhodnuto, že suplementum bude řešeno elektronickou 

formou. 

Ze Slovenska je potvrzena účast prof. Vavrečky. Prof. Mlkvý se z účasti omluvil, 

celkem se zúčastní přibližně 50 slovenských gastroenterologů.  

Odborný program je z 80% hotový, upřesní se moderace a program  symposií. 

R. Keil informoval o tom, že jedno z volných sdělení budou endoskopické záběry 

ve formátu 3D. 

 

5. Kongres výboru ČGS 2013: J. Špičák: Dosud nebylo rozhodnuto o 

pořadateli a je nejvyšší čas!!! 



Do příští schůze si zájemci o pořadatství kongresu připraví prezentaci. Schůze 

výboru, na které prezentace proběhnou, se uskuteční 30. října. Na kongresu v 

Karlových Varech pak bude poslední letošní schůze (21. listopadu). 

 

6. Úprava sazebníku: A. Hep. I. Líbalová 

J. Špičák předkládá k úvaze: Zda je další možnost zvýšení úhrady našich metod. 

Jednak metody nové, dále pak zavedené avšak dostatečně neproplácené. 

Myšlenka endoskopických center a jejich specifického financování. Obecně je 

možné dosáhnout zvýšené úhrady zvýšením hodnoty bodu, dále úhradou 

vybraných metod. 

I. Líbalová na dotaz zda je další možnost zvýšení úhrad odpovídá, že zvýšenou 

úhradu kódu lze získat pouze zvýšením minutové režie. Je přislíbeno, že po 

ukončení kultivace příští rok s naší odbornou společností bude jednat 

ministerstvo o minutové režii (vyhláška platná od r. 2014). Do té doby by se 

mělo zrevidovat, o které výkony by se mělo jednat a připravit podklady.  

J. Špičák předkládá k diskuzi současný stav, kdy se objevují nové metody, které 

zatím nemají kódy. A klade otázku, zda u vybraných metod budeme prosazovat 

to, aby byly propláceny zvýšeně celoplošně (všem, kteří je vykazují) nebo pouze 

u vybraných center (na centra je požadavek na spojení s operativou a onkologií). 

A. Hep reaguje, že jednou z možností je navýšení režie jako celku. A 15 

vybraných center by bylo ve zvláštní kategorii. Tím pádem by byly dvě roviny – 

15 center a zvednutí režie pro ty, kdo vykonávají vybrané metody (kódy). 

R. Keil upozorňuje na to, že by mělo jít o důkladně vybrané výkony. 

O. Urban dodává, že musí být jasné, že směřujeme ke zlepšení kvality a zlepšení 

proplácení péče - důležitá jsou čísla. Na toto téma proběhla delší diskuze. 



Počty výkonů na jednotlivé endoskopisty případně jednotlivá pracoviště je citlivý 

problém, který by se neuváženě neměl otvírat (J. Špičák). 

Endoskopická sekce pod vedením O. Urbana připraví kalkulační listy  k těmto 

vybraným výkonům: cholangioskopie, radiofrekvenční ablace, nekrektomie. 

I. Líbalová dále informuje o tom, že se podařilo prosadit screeningovou biopsii a 

screeningovou polypektomii. Musí vyjít ve vyhlášce 1. 1. 2013. M. Zavoral 

dodává, že to musí být mimo paušální platby. Na screeningu se dále budou 

podílet praktičtí lékaři, prpobíhající jednání o ustanovení povolených testů na 

okultní krvácení. ZP přislíbily hrazení, pokud budou výkony ve vyhlášce. 

 

7.  Výuka: R. Keil 

Na podzim bude probíhat kurz v Motole, poté proběhnou atestace. Doporučení na 

zvážení délky konání kurzu – trvá 4 týdny, jinde je průměr cca 5 dnů. 

Specializační oborová rada rozhodne, kde proběhne další atestace a kurz - 

Olomouc, Hradec Králové, Brno, Plzeň nebo Praha FNKV. 

Program kurzu předpokládá širokou účast gastroenterologů z různých fakult.  

 

8. Kolorektální karcinom- screening, + zvláštní úhrada metod, zvaní: M. 

Zavoral 

Integrační operační program na cílené zvaní, který předpokládal financování 

z prostředků EU byl ukončen. Na tlak doc. Duška nastalo nové kolo vyjednávání. 

Výsledkem je, že cílené zvaní bude hrazeno z prostředků rezortního  

ministerstva. Manuál vypracovává prof. Zavoral. Dnes 25. 9. proběhne k této 

věci další jednání. 

 

 



 

9. Doporučené postupy: J. Špičák 

K zamyšlení: přísliby nebyly naplněny. Odstoupením J. Bureše se uvolnilo místo 

koordinátora – či ne? M. Zavoral prezentoval alternativní možnost – případný 

koordinátor by měl zvolit po diskusi postup jemu vyhovující. Struktura by se 

neměla příliš měnit.  

Je nutné, aby se někdo ujal koordinace DP. Postupy jsou zastaralé a nejsou 

strukturálně jednotné.  

O. Urban se domnívá, že není nutné vytvářet nové postupy, když existují 

evropské. Daly by se přeložit a případně doplnit, okomentovat. Nabídl pomoc 

endoskopické sekce. Ostatní členové výboru souhlasí jak s překladem evropských 

DP, tak s koordinací endoskopickou sekcí. Nejprve se tento návrh probere na 

výboru ES a poté by se projednal další postup.  J. Špičák dodává, že by bylo 

dobré vybrat témata, která je nutné v nejbližší době zpracovat. 

J. Doseděl vyzývá k tomu, aby se výbor domluvil na zdroji, ze kterého se budou 

DP čerpat. Výbor se usnesl, že nejblíže má ČGS k ESGE. Budou se  překládat 

doporučené postupy ESGE, které se opatří kvalifikovaným komentářem.  

 

10. Další akce  

 Slovenský a český gastroenterologický kongres - 6. - 8. června 2013, 

Bratislava. Předpokládaná účast je 300 lidí, bude se zřejmě spojovat s 

Českými a slovenskými endoskopickými dny. 

 Kazuistiky 2013 – nebudou již na Homolce. Vybírá se nové místo konání. 

K. Lukáš bude o výběru místa dále informovat. 

 2. národní kongres o kolorektálním karcinomu – prosinec 2013 



 J. Špičák oznámil, že se podařilo získat Endo kurz ESGE v roce 2014. 

Návrh na konání v červnu v Praze společně s Českými a slovenskými 

endoskopickými dny. 

 Promed sympozium se bude konat v Praze v roce 2014. 

 

11. Různé 

R. Keil upozornil, že centra biologické léčby obchází kontrola ZP posuzující 

indikace. Nabízí případnou asistenci.  

 

O. Urban vznesl dotaz na cestovní granty pro mladé lékaře na UEGW. 

J. Špičák sdělil, že granty stále platí, jen nebyly nějakou dobu využívány. 

Žadatelé se mohou obrátit na výbor. Podmínkou je aktivní účast,  náklady se 

proplácí zpětně. 

 

Příští jednání výboru ČGS: 30. října 2012 od 10 hodin v sídle společnosti 

GUARANT Int., Opletalova 22, Praha 1. 

 

 

Zapsala: L. Votavová 

Zápis doplnil a zkontroloval: J. Špičák 

 


