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dovolte nám krátce informovat o aktuálním dění v naší společnosti.

Výbor ČGS pokračuje ve svých snahách o zlepšení úhrad v našem 
oboru a to jak v ambulantní, tak nemocniční sféře.

Dne 7. března 2017 se v prostorách Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky uskutečnil seminář „Novinky v gastroentero- 
logii: Míří česká gastroenterologie do moderní Evropy?“ Seminář 
byl pořádán pod záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví Posla-
necké sněmovny České republiky prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, 
CSc. a poslankyně výboru Mgr. Jany Pastuchové. Nosnými tématy 
více než tříhodinového semináře byla úhrada biologické léčby 
a úhrada endoskopických výkonů. Více informací o semináři včetně 
odezvy v médiích můžete nalézt zde 

http://www.cgs-cls.cz/zastupci-ceske-gastroenterologicke-spolec-
nosti-hovorili-v-poslanecke-snemovne-parlamentu-ceske-repub-
liky

a dále na

http://www.zdravotnickydenik.cz/2017/03/uhrady-endoskopii 
-jsou-mimo-realitu-bez-navyseni-hrozi-snizeni-kvality-varuje-od-
borna-spolecnost/

Na poli úhrad v nemocniční sféře v současné době pokračují jed-
nání o DRG se zástupci ÚZIS, konkrétně je připomínkována DRG 
skupina MDC-7, týkající se onemocnění jater a biliárního systému. 
Po zpracování této skupiny budeme mít nové DRG připraveno bez 
ohledu na to, kdy bude reálně spuštěno.

Ve fázi příprav jsou nové kódy do Sazebníku výkonů pro rok 2018 
a  proběhla jednání s  plátci péče o  způsobu úhrady složitých en-
doskopických metod, aktuálně cholangioskopie.

Pokračují přípravy 6. kongresu České gastroenterologické 
společnosti, který se bude konat ve dnech 30.  11.  – 2.  12.  2017 
v  Ostravě. Účast již přislíbila řada zahraničních expertů, z  nichž 
můžeme jmenovat profesora Jacquese Deviéra z  Bruselu, dokto-
ra Urbana Arnelo ze Stockholmu nebo doktora Sergia Cadoniho 
z  Itálie. Na pozvání dalších osobností pracujeme. Díky podpoře 
výboru chirurgické společnosti se nám daří zapojit do programu ce-
lou řadu chirurgů, se kterými nás pojí společná odborná problem-
atika. Speciálně se budeme těšit na tradiční návštěvu slovenských 
přátel. Novinkou bude blok intenzivní péče v gastroenterologii.

Národní kongres je příležitostí k udělení čestných členství. Pokud 
ve svém okolí máte gastroenterologa, který si podle Vašeho názoru 
tuto poctu zaslouží, pošlete prosím Vaši nominaci na adresu vě-
deckého sekretáře našeho výboru primáře Jiřího Cyranyho. Mladý 
gastroenterolog (do 40let!) s nejlepší publikací si také letos odveze 
hodnotnou Kasafírkovu cenu. Jedna přednáška v úvodním bloku 
kongresu bude věnována nejlepšímu výzkumu českého gastroenter-
ologa v posledním roce (publikace s nejvyšším IF).

V  pořadí 2. výjezdní zasedání výboru ČGS se uskuteční dne 
5. dubna v hotelu Zvon v Českých Budějovicích. Plánujeme zde set-
kání s jihočeskými gastroenterology, se zástupci regionální samos-
právy a také s obchodními partnery ČGS ČLS-JEP.

Tým vedený primářem Petrem Vítkem pracuje na novém do-
poručeném postupu pro metodou cholangioskopie. Podobně jako 
v případě guideline koloskopie Vám návrh doporučeného postupu 
bude zaslán k připomínkování.

Na poli střevních zánětů úspěšně pokračuje činnost registru pa-
cientů na biologické terapii (CREdIT) zahájená před rokem. Členo-
vé Pracovní skupiny pro IBD v současnosti připravují k publikaci 
doporučení týkajících se léčby kortikoidy a imunosupresivy.

Na 29. března 2017 je plánováno setkání autorů Mařatkovy gas-
troenterologie v  Praze, které by mělo shrnout stav prací na této 
monografii. O stavu příprav Vás budeme průběžně informovat.

V současné době probíhají volby do nově ustanovené sekce am-
bulantních gastroenterologů, o výsledku a složení výboru této sekce 
vás budeme informovat na webových stránkách společnosti a pros-
třednictvím newsletteru.

Na jaře budeme mít mnoho příležitostí k  setkání, nejblíže na 
Hradeckých gastroenterologických dnech (16. –17. 3), IBD dnech 
v Hořovicích (30. – 31. 3. ), dále na Aktuální gastroenterologii v Praze 
(27.  4.  ), na XXXV. Slovenském a  českém gastroenterologickém 
kongresu v Bratislavě (1.–3. 6. ) nebo na workshopu Ostrava Live 
Endoscopy (16. 6. 2017). Termíny dalších akcí naleznete v kalen- 
dáři na http://www.cgs-cls.cz/.

Jménem výboru ČGS Vám přejeme brzký příchod jara.

S pozdravem

 
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 

Předseda výboru ČGS ČLS JEP

prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. 
Místopředseda výboru ČGS ČLS JEP

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. 
Vědecký sekretář výboru ČGS ČLS JEP

Vážené kolegyně a kolegové,
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