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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  

České gastroenterologické společnosti  
ČLS JEP 
 
 

 
 

Místo zasedání: Guarant, Na Pankáci 17, Praha 4  
Datum: 19. 3. 2013 

 
Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů): Julius Špičák, 

Radan Keil, Aleš Hep, Milan Lukáš, Zdena Zádorová, Jiří Černoch, Václav 

Mandys, Karel Lukáš  
Guarant: Daniela Kamarádová, Eliška Spurná 

Nepřítomni: Miroslav Zavoral, Josef Doseděl, Ivana Líbalová, Petr Dítě, 
Miroslav Ryska, Ondřej Urban, Stanislav Rejchrt, Jan Lata  

 
 

1. Zpráva o připravovaném kongresu ČGS  
J. Špičák přivítal členy výboru a předal slovo D. Kamarádové, která infor-

movala o přípravách kongresu ČGS. (I. Vojteková,která kongres připravu-
je se omluvila kvůli nemoci dětí)  

 
Gastro 2013 (5. kongres České gastroenterologické společnosti) 

Přípravy probíhají standardně. Byl spuštěn web, informace se průběžně 
doplňují (www.gastrokongres2013.cz) 

Registrační poplatky budou ve stejné výši jako vloni. Technická novinka 

v hotelu Thermal: došlo k dalším stavebním úpravám v hotelu, nyní jsou 
již propojeny prostory hotelu a foyer u Velkého sálu – výtahy od recepce 

jezdí až dolů k Velkému sálu. Dále bylo upraveno (zvětšeno) foyer u re-
cepce. Inge jede na site visit do hotelu v průběhu dubna, na další schůzce 

bude informovat, jak tyto změny ovlivní rozložení našich kongresových 
aktivit (v pozitivním slova smyslu). 

Největší změnou je to, že paralelně s naším kongresem bude probíhat i 
konference „Hepatocelulární karcinom 2013“, kterou pořádá Česká hepa-

tologická společnost. Došlo k dohodě o spolupráci mezi ČGS a ČHS, tato 
akce proběhne v pátek 8. 11. 2013. 

Spolupráce byla s doc. Urbánkem, předsedou České hepatologické společ-
nosti nastavena tak, že akce bude probíhat paralelně, bude pro ni vyblo-

kován 1 sál pro cca 100 osob na pátek, 8/11 (půlden), ve kterém bude 
probíhat program této konference. Fakticky tedy v pátek v Thermalu bu-

dou v akci paralelně 4 sály - 2 lékařské sekce + 1 naše sekce pro sestry + 

1 další sál pro hepato karcinom.  
Naši účastníci tam mohou přijít bez omezení + specialistům na hepatoce-

lulární karcinom umožníme jednodenní registraci jen na tuto akci ve výši 
cca 350-400 Kč (tj. na půlden v pátek). 

Veškerou technickou agendu vč. společného rozpočtu přebírá Guarant.  

http://www.gastrokongres2013.cz/


Stránka | 2  
 

Guarant osloví standardní sponzory této konference, kteří se obvykle neú-
častní našich gastro kongresů. tím přinese příjmy z hepato sféry k nám do 

akce. Aktuálně je naplánována schůzka s firmou Bayer, která je největším 
sponzorem hepato aktivit. Spojení akcí bude reflektovat grafika kongresu.  

Zvažuje se další spolupráce s Českou hepatologickou společností, bližší 
info doc. Keil. 

 
Vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny 2014 (Vzdělávací a diskusní 

gastroenterologické dny): 
Vzhledem k velkému zájmu o hotel byly zarezervovány termíny pro akci 

v roce 2014, a to poslední dva týdny v listopadu. 
Konečný termín bude upřesněn do konce letošního roku (po letošní akci ve 

Varech). 

 
Vzdělávací a diskusní dny 2012 – vyúčtování: 

I. Vojteková bude referovat o uzavření na další schůzce výboru. 
 

ESGE 2014 – ESGE Live Demonstration Prague: 
Potvrzená akce pro rok 2014, řeší se termín – v roce 2014 je hodně mezi-

národních akcí, musíme se tedy s termínem „vejít“ rozumně mezi ostatní 
akce. 

Také jsou trochu komplikace s místem konání, jelikož rok 2014 je v Praze 
enormně silný a najít smysluplný termín v hotelech v sezóně (květen / 

červen / září / říjen) je velmi obtížné. 

Aktuálně se hledá termín v září v některém z velkých kongresových hote-

lů. 
 

2. Zhodnocení kasuistik: K. Lukáš 

Akce proběhla za velmi dobré účasti. Zúčastnilo se jí 113 účastníků, 11 
firem. Výnos akce byl cca 150 000,- Kč a náklady cca 137 000 Kč, takže 

akce skončila přebytkem. Celkem bylo prezentováno 13 přednášek, byly 
vyhodnoceny 3 nejlepší přednášky a odměněny publikacemi nakladatelství 

Grada. 
Vůbec nejlepší byla přednáška MUDr. Kroupy z kliniky A. Hepa.  

Je třeba také pochválit práci obou moderátorů jak K. Lukáše, tak 
M.Kmenta.  

M. Lukáš poprosil o příspěvek do časopisu. Článek připraví M. Kment.  
K. Lukáš ohodnotil kladně umístění výstavy do Zelené posluchárny, malým 

mínusem bylo, že ne všichni poslali abstrakta.  
 

3. Kaprun – Zentiva 
R. Keil se pracovně setkal s generálním ředitelem Zentivy Žídkem, který 

mu sdělil, že od nového roku má firma vnitřní kodex, podle kterého nesmí 

pořádat akce mimo republiku.  
V rámci České republiky akce společnosti podpoří.  
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4. Slovensko-český kongres gastroenterologický kongres,  
Bratislava 6.-8. června 2013. 

Průběžně se aktualizuje program, endoskopické sekci ani endoskopické 
části (přímý přenos) zatím nejsou žádné bližší informace.  

 
 

5. Kongres České gastroenterologické společnosti: R. Keil  
R. Keil hodnotí kladně případnou spolupráci s Českou hepatologickou spo-

lečností – doc. Urbánkem, kterou vidí jako výhodnou pro obě strany, pro-
tože to bude znamenat více účastníků a nové sponzory. Doc. Urbánek na-

šel významného sponzora firmu Bayer. 
I. Vojteková pošle do velikonoc oznámení – reklamu o akci (základní té-

mata a definice kongresu) M. Lukášovi, který to zveřejní v časopise 

Gastroenterolgie. R. Keil rozešle osobní pozvání. 
Oznámen deadline pro příjem abstrakt. 

Vzhledem k okolnostem – připravovaný zákon o reklamě, byli s předsti-
hem osloveni velcí sponzoři jako MSD a Abbott. Takže finanční obnos je 

prakticky zajištěn. 
J. Špičák hodnotil kladně výběr „velkých“ témat kongresu – onkologie a 

endoskopie. Se zahraničních odborníků přislíbili účast Larry von Karsa a 
Matthias Lohr. M. Lukáš osloví ještě prof. Petera Lakatose z Budapešti. 

A. Hep by uvítal zařazení motilitní problematiky vzhledem k tomu, že sa-
mostatné symposium plánovaná na jaro t.r. se neuskuteční.  

 
6. Nové kódy A. Hep  

21. 3. na MZV projednávání 3 kódů: 
15998 Vnitřní duodeobiliární drenáž (jen endoskopická část) s dilatací 

stenóz žlučových cest  

15910 Endoskopická extrakce cizího tělesa z jícnu a žaludku  
15993 Endoskopické zavedení nasobiliárního katetru  

Zástupci výboru budou požadovat při stentáži akceptaci vodícího drátu na 
jedno použití.  

Není jasné, zda a jak byly akceptovány „stavebnicové“ kolposkopické kódy 
screeningového vyšetření,.  

Rozvinula se diskuze na téma bodového hodnocení při hospitalizaci paci-
enta nebo při ambulantní léčbě, na kterou tlačí pojišťovny. Nemocnice se 

potýkají s problémy placení ze strany pojišťoven, není jednotné řešení, 
záleží na smlouvách s pojišťovnami a obratnosti koderů DRG, kteří  

stanovují pořadí kódů, tak aby byly ve správném pořadí a podle toho jsou 
pak upraveny chorobopisy.  

Výbor se shodl, že díky postupu ČGS při projednávání kódů– připravenost 
k jednáním, pozitivní přístup, osobní kontakty, má ČGS oproti jiným spo-

lečnostem velmi dobrý kredit.  

 
7. Doporučené postupy : M.Lukáš. J. Špičák  

M. Lukáš připraví grafiku, pošle prof. Špičákovi a také Guarantu, abychom 
upravili postupy na webu Společnosti.  

Opět diskutována otázka jakým způsobem připravovat doporučené postu-
py. Podle Z. Zádorové nebudou asi příliš srozumitelné pro běžné gastroen-
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terology. Jsou příliš složité, i když by jim měl pomoci komentář. Navrho-
vala by postupy stručnější, jednoznačnější. J. Špičák také nevidí doporu-

čené postupy podle standardu ESGE jako ideální, nicméně nebylo by dobré 
měnit nedávno přijatou dohodu.  

Dále znovu diskutováno vytvoření doporučeného postupu dezinfekce en-
doskopů. J. Špičák zdůraznil, že je potřeba se zamyslet, do jaké míry vy-

hláška brání uspokojivé reálné praxi. Všichni přítomní se shodli, že vyhláš-
ka negativně neovlivňuje dezinfekci v rutinním provozu.  

R. Keil podotkl, že jakýkoliv doporučený postup garantovaný společností 
má projít diskusí na výboru společnosti.  

 
8. Další a různé 

Účast na schůzích 

Byla diskutována snižující se účast na schůzích výboru ČGS a její příčiny,  
kteří někteří vidí ve vytíženosti, motivaci, opotřebení a ochotě pracovat 

pro Společnost. Varovná je zejména neúčast, pakliže se neprobírá agenda, 
která dotyčného konkrétně zajímá.  

M. Lukáš navrhl místo schůzí telekonference. J. Špičák a další členové pre-
ferují osobní setkávání a komunikaci, telekonference ano, pokud to bude 

vyžadovat aktuální situace. J. Špičák navrhuje 1 schůzi do prázdnin a další 
2 na podzim – v září a v listopadu na kongresu ČGS.  

Výbor se shodl na uveřejňování účasti na schůzích na webu Společnosti, 
nyní za 2 roky.  

 
9. Noví členové ČGS - schváleno 

Petr Pěnčík, Šárka Svobodová, Ludmila Ornstová, Tomáš Hauer, Denisa 
Frajerová, Petr Hrabák, Hassan Naeem, Marie Přibylová, Iva Mullerová. 

 

10. Cena  
Výbor projednal a schválil přihlášku na Cenu předsednictva ČLS JEP na 

publikaci „Jiří Černoch a kolektiv, Prekancerozy v trávicím traktu“ 
 

 
Příští jednání výboru ČGS se bude konat: 

11. 6. 2013 v 10.00 v Guarantu 
 

Zapsala:  
Eliška Spurná 

 
Zápis doplnil a zkontroloval:  

Julius Špičák  


