
 

 
 
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU 
České gastroenterologické společnosti 

ČLS JEP 
 
Místo zasedání: Hotel Thermal, Karlovy Vary                                                                       

Datum: 21. 11. 2012 

Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů): Julius Špičák, Radan 
Keil, Josef Doseděl, Ivana Líbalová, Aleš Hep, Karel Lukáš, Zdena Zádorová, 

Milan Lukáš, Jiří Černoch, Miroslav Zavoral, Petr Dítě, Jan Lata, Václav 
Mandys, Ondřej Urban, Miroslav Ryska, Stanislav Rejchrt 

Guarant: Inge Vojteková, Magdalena Turková, Lucie Votavová 

__________________________________________________________ 
 

1. Vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny: J. Špičák, I. Vojteková 

J. Špičák přivítal členy výboru na jednání a předal slovo I. Vojtekové, která 

podala základní informace o organizaci kongresu. 

Kongres ČGS se otevírá ve čtvrtek 22. 11. Na výstavě se prezentuje 39 firem. 

V rámci kongresu proběhnou 4 satelitní sympozia (dvě ve čtvrtek a dvě v pátek).  

V pátek 23. 11. proběhne 3D prezentace (Malý sál).  

Společenské akce v rámci kongresu: 

• čtvrtek – úvodní recepce a koncert skupiny Cosmic People 

• pátek – od 18 hodin dokument o prof. Mařatkovi. V 19:30 proběhne koncert 

v Karlovarském divadle. 

 

J. Špičák požádal členy výboru, aby na plenárním zasedání podali stručné 

informace o chodu společnosti: J. Špičák – úvodní slovo, A. Hep a I. Líbalová 

informace o nových kódech, R. Keil – výuka, M. Lukáš – časopis, M. Zavoral – 

kolorektální karcinom. 

Budou vyhlášeni autoři nejlepších prezentaci volných sdělení v kategorii ústních 

prezentací a posterů – bude koordinovat V. Mandys a J. Kotrlík. 

Přednášející budou požádáni o své přednášky, aby byly následně umístěny na 

web. stránkách společnosti. Pouze na základě souhlasu. 



Poděkování společnosti GUARANT Int. a Inge Vojtekové za kvalitní organizaci 

kongresu. 

Kongres v roce 2013 – hotel Thermal po dohodě posune termín rekonstrukce a 

kongres proběhne ve dnech 7. – 9. 11. 2013 v Karlových Varech. Vystavovatelé 

budou informováni.  

 

2. Kolorektální karcinom – screening: M. Zavoral 

M. Zavoral podal informaci o jednání s MZ. Měla by se proplácet skládačka všech 

kódů v rámci screeningové kolonoskopie.  Pravděpodobně vznikne screeningová 

odbornost, kterou by sdíleli praktičtí lékaři a biochemická společnost. Ocenil 

přínos doc. Duška. Od roku 2013 by měly fungovat dva kódy: preanalytický kód 

a biochemický kód. 

Nejnákladnější je cervikální screening, provádí se až příliš často. Je šance na 

adresné zvaní, které by bylo hrazeno z prostředků EU. Doc. Dušek vypracovává 

systém zvaní, byl by společný i pro screening mamární a gynekologický. 

Zásadním hybatelem akce je europoslanec Pavel Poc.  

 

Akce: 2. ročník Kongresu o kolorektálním karcinomu se uskuteční koncem dubna 

v Brně. Vznikla iniciativa kolorektum.cz.   

 

Prof Classen je garantem pilotní studie regionálního screeningu lokality – 

západojižní Čechy, Bavorsko, Rakousko. Problémem jsou v tuto chvíli finance.  

 

V. Madys podal informace o jednání cytologické společnosti. 

 

3. Výuka: R. Keil 

Proběhlo 2. kolo atestací, poděkování všem, kteří se na atestacích podíleli. Další 

atestace proběhnou na jaře 2013 v Hradci Králové – je nutné stanovit termín. 

Předsedou specializační oborové komise pro obor gastroenterologie byl zvolen 

doc. Procházka z Olomouce. 

R. Keil: Domnívá se, že třítýdenní kurz není nutný, navrhuje pouze přednášení 

novinek. Upozorňuje na nedostatek financí, fakulty nemají na pořádání kurzu 

peníze, přednášející dostávají symbolickou odměnu. 

 



M. Zavoral vysvětlil problematiku systému postgraduálního vzdělávání. Současný 

kurs odpovídá doporučení mezinárodní instituce. Obhajuje současnou podobu 

kurzu v délce trvání 3 týdny. Diskuse výboru o délce trvání kurzu – jiné obory 

mají kratší cca pětidenní kurzy, gastroenterologie má nejdelší kurz, veškeré 

informace jsou již obsaženy ve studijních materiálech, na kurzu by se měly 

sdělovat novinky, důležitá je účast na vzdělávacích akcích (Z. Zádorová). Opačné 

názory zazněly (P. Dítě, M. Lukáš): frekventanti kurs oceňují, je pro ně vzácnou 

možností osobně se seznámit s leadery oboru (O. Urban).  

J. Špičák zakončuje diskuzi návrhem, že kurz by měl být bez velkých obměn 

z roku na rok. K problematice se vrátíme na příští schůzi.   

 

4. Nové kódy: A. Hep, I. Líbalová, O. Urban 

Byla vypracována zpráva (A. Hep a I. Líbalová) ohledně kultivace – bude dodáno 

do příštího newsletteru. Byla provedena kompletní revize našeho seznamu 

výkonů, aktualizace seznamu výkonů je hotova. Není jasné, kdy aktualizovaný 

sazebník začne platit.  Momentálně se čeká na vyjádření ministerstva. Příští rok 

se budeme pokoušet o navýšení režie. 

O. Urban sdělil, že se endoskopická sekce dohodla na přípravě jakési „čekárny 

nových kódů“. Nové kódy se ve vhodné chvíli vyjednavači pokusí na ministerstvu 

prosadit. V současnosti jsou rozpracovány a diskutovány 3 nové kódy: 

Radiofrekvenční ablace, drenáž ložisek pod endosonografickou kontrolou a 

cholangioskopie.  

 

5. Standardy:  O. Urban 

Endoskopická sekce pracuje na překládání existujících guidelines ESGE (zatím 

cca 12).  V současné době je vytvořeno 10 týmů, které mají přeložit guidelines 

do češtiny, každý bude opatřen českým komentářem. Guideline o sledování 

kvality kolonoskopie bude přiraven k oponentuře do konce roku 2012. V průběhu 

příštího roku je představa frekvence 1 guideline za měsíc. J. Doseděl vytvoří s 

právníkem preambuli ke guidelines. J. Špičák poskytne svou verzi preambule.  

J. Špičák upozornil na to, že se zatím nikdo nevyjádřil ke starým standardům, 

které jsou zveřejněny na webu společnosti. Je nutné standardy doplnit. K. Lukáš 

přislíbil projít a aktualizovat vybrané guidelines spolu s A. Hepem. R. Keil 

zpracuje nově dezinfekci, Z. Zádorová již dodala nový guideline – Endoskopie u 



nemocných s antikoagulační a antiagregační terapií. J. Špičák požádal, aby každý 

autor guidelines prohlédl a na příštím jednání předložil návrhy změn. 

 

6. Další akce  

10. jarní diskuzní dny Kaprun – 16. – 19. března 2013, program je hotový, 

akce je určena především ambulantním a privátním gastroenterologům. 

Pražský endoskopický den. 205. 3. 2012, IKEM 

Pankreatologický klub – duben 2013, J. Špičák vyzval k registru méně 

známých chorob. 

Hradecké gastroenterologické dny – 18. – 19. dubna 2013 

Summer school of gastroenterology – koná se v červnu v Praze, nikdo s námi 

tuto akci ani termín nediskutoval, termín koliduje s jinými akcemi. J. Špičák 

napíše dopis, aby na kolize s jinými akcemi upozornil organizátory.  

Slovenský a český gastroenterologický kongres a endoskopické dny –  

6. – 8. června 2013, členové výboru se obrátí na své přirozené slovenské 

partnery.  

Pracovní den kazuistiky 2013 – 28. února 2013, Modrá posluchárna v Celetné 

ulici + Zelená posluchárna (výstava firem a catering). Anonce o akci mezi 

přednáškami na právě probíhajícím kongresu, informace v časopisu. Zatím je cca 

6 vyzvaných přednášek. GUARANT Int. akci zajišťuje, rozpočet cca 130 000 Kč. 

Kurz ESGE 2014 – hotel Clarion Praha, termín se odvíjí od termínu DDW, 

nejpravděpodobnější je konec května.  

9. postgraduální škola 2013 v Praze: P. Dítě: z každého pracoviště by měl 

být vyslán jeden delegát s hrazenou účastí. 

 

R. Keil žádá o zasílání informací o jednotlivých akcích v roce 2013 nejlépe do 

konce listopadu. Na základě těchto podkladů budou akce zveřejňovány na 

webových stránkách společnosti. 

 

7. Jiné  

Přihlášky nových členů 

Luboš Hovorka, Robert Procházka, Marcela Vysloužilová, Jan Valkovský, Ondřej 

Zela, Pavla Škvareková, Djojo Sartoono, Filip Shon, Josef Pícha, Luboš Hovorka:  

Výbor přijetí nových členů schválil. 

 



Návrh na zpětné proplacení účasti na akci v Amsterdamu (letenka, 

registrační poplatek) člence společnosti, která o to požádala – MUDr. Kajzrlíková. 

Výbor proplacení proti předložení dokladů schválil.  

 

 

Hospodaření – k 1. 1. 2011 byl stav: 6 471 000,-Kč mínus náklady v roce 

2011: 475 000,-Kč. Stav k 1. 1. 2012 je tedy 5 996 000,-Kč. 

 

 

Příští jednání výboru ČGS: 15. ledna 2013 v sídle společnosti GUARANT Int. – 

pozor změna sídla, nová adresa: Na Pankráci 17, Praha 4 (nedaleko 

Kongresového centra Praha). 

 

 

Zapsala: M. Turková, L. Votavová 

Zápis doplnil a zkontroloval: Julius Špičák 


