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1. Kontrola zápisu: J. Špičák 

Bez připomínek. 

2. Kultivace sazebníku: A. Hep, I. Líbalová 

Dne 19. 4. 2012 se konala Pracovní skupina na MZ za účasti A. Hepa, I. Líbalové a J. Špičáka. 
V rámci kultivace zaslali 35 připomínkovaných kódů. U většiny úprav došlo ke shodě, některé 
kódy obsahovaly nesprávně ohodnocená akcesoria, což bude předmětem dalšího jednání. Bude 
třeba vytvořit kód submukózní disekce (O. Urban). V důsledku neharmonizovaného jednání lze 
očekávat pokles ohodnocení mukosektomie.  

J. Špičák sdělil, že režie není předmětem kultivace sazebníku. Jestliže se v procesu kultivace 
globálně ušetří peníze (snad v laboratorních metodách), vytvoří se audit a podle něj se eventu-
álně přistoupí k vypořádání. V Endoskopické sekci existují neshody mezi předsedou a pracovní 
skupinou. J. Špičák navrhuje účast O. Urbana nebo někoho jím delegovaného. O. Urban účast 
v pracovní skupině odmítá, na překážku je vzdálenost. Externě za pracovní skupinu může ko-
munikovat pouze jedna osoba.  

Z. Zádorová před nedávnem zaslala J. Špičákovi dopis od ředitelství nemocnice s citátem Asoci-
ace nemocnic týkající se toho, že výbor potažmo pracovní skupina, se nekoná. Firma, která vy-
tvořila nový bodovník není kompetentní. Podobně V. Mandys taktéž obdržel dopis od ředitelství 
nemocnice. Dopis se týkal toho, že se odborné společnosti vůbec nestarají o kultivaci sazebníku. 
V. Mandys se proti tomu ohradil. J. Burešovi také přišel dopis od ředitele nemocnice a přeposlal 
ho J. Špičákovi. 

J. Špičák oslovil sekretáře ČLS JEP prof. Zimu s požadavkem, aby ČLS JEP napsala dopis s vyjá-
dřením.  



SHRNUTÍ – I. Líbalová: Kultivace je ze strany výboru prakticky dokončena, jednání je nadále 
připravena vést s A. Hepem. Endoskopická mukózní disekce se musí vypracovat do 3 týdnů 
(O. Urban).  
J. Špičák požádal O. Urbana, aby Endoskopická sekce koncept předložila členům výboru. Odsou-
hlaseno. 

ZÁVĚR – J. Špičák: Do skupiny je třeba implementovat dalšího člena, účast na jednání je nutná 
fyzicky. Endoskopická sekce předloží koncept směřující ke koncepci úhrady. 

3. Programy dalších akcí: CRC Brno – J. Špičák, Endoskopické dny – O. Urban, EPC – P. 
Dítě, 12. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny – J. Špičák, NOTES – 
J. Špičák 

• CRC Brno – J. Špičák 
J. Špičák byl osloven poslancem (europoslancem) P. Pocem ohledně kolorektálního karci-
nomu (je to jeho politické téma). Kongres CRC je multispecializační a koná se 4.–5. květ-
na v Brně. Vyzval k účasti a podpoře akce. Bližší informace jsou k dispozici na webu spo-
lečnosti. Webové stránky akce: www.crcprevention.eu. 
 

• Endoskopické dny – O. Urban 
Organizátorem akce je společnost Guarant. Na webových stránkách je již hotový program 
– www.endoskopickedny2012.cz. Zaslání abstrakt do 30. dubna! Vyzvané přednášky také 
do konce dubna. V rámci akce se uskuteční Běh proti kolorektálnímu karcinomu. Finance 
směřují k vyrovnanému rozpočtu. Zahraničním hostem je Lars Aabakken. Byla vypsána 
cena Evžena Kasafírka za publikace mladých endoskopistů. Podmínkou je IF. Bylo rozhod-
nuto, že samostatná sekce sester nebude. 
 

• EPC – P. Dítě 
Dne 20. června se koná v Praze v hotelu Olympik dopoledne Český pankreat. klub a odpo-
ledne EPC. ČPC zahrnuje 14 sdělení. Na EPC včera skončily včasné registrace – 450 při-
hlášených (očekává se vyšší účast než v předchozích letech). Bylo přihlášeno celkem na 
330 sdělení, z nichž 300 bylo akceptováno. Z ČR je 18 sdělení, zastoupení ČR čtyřmi 
předsedajícími. Program je v 22 sekcích – rozděleno na 2 části mezi basic science a clini-
cal science. Záštity a podpory: Prof. Žaloudík, primátor, zdarma MHD pro účastníky. 
 

• 12. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny – J. Špičák 
Deadline na zaslání abstrakt je začátek října. 
 

• NOTES – J. Špičák 
Výbor ESGE trvá na tom, že je to pouze experimentální, nechtějí rozšířit o klinickou část.  

4. Standardy: J. Bureš  

Doporučené postupy jsou hotové od: K. Lukáše, Z. Zádorové a M. Zavorala.  

J. Špičák DP finalizuje. Další DP jsou v přípravě. P. Dítě se omlouvá, do konce června koncept 
nestihne. J. Černoch a J. Doseděl pracují na společném DP – J. Černoch svoji část dokončil, nyní 
na tom pracuje J. Doseděl. O. Urban navrhuje inspirovat se Kardiologickou společností, která 
vyhotovila guidelines o tom, jak tvořit guidelines.  

J. Špičák poukazuje na různost doporučených postupů a poukazem na např. Nefrologickou spo-
lečnost, která vydala knihu velmi stručných DP, tzv. kuchařku. Dále apeluje na sjednocení formy 
DP, určení nějakého společného rámce. Co se starými standardy, které jsou na webových strán-



kách? J. Bureš reaguje, že nové DP nahradí ty původní. Na minulé schůzi byly představeny ka-
nadské standardy jako vzor – J. Bureš zašle výboru emailem pro inspiraci. 

R. Keil musí k dokončení svého DP (dezinfekce) vyčkat, než proběhne oficiální jednání dne 16. 5. 
Musí být ve shodě s rozhodnutím, které z jednání vyplyne. Jinak má DP ze své strany hotový. 

J. Bureš navrhuje, že by počet literárních odkazů neměl přesáhnout 25. J. Špičák je toho názoru, 
že horní hranice by takto přísně neměla být limitována.  

5. Zájmové skupiny: 

• Onko – M. Zavoral – omluven 
• Pankreatický klub – P. Dítě – odešel.  
• IBD – M. Lukáš, R. Keil  

M. Lukáš: Pracovní skupina IBD funguje již 17. rok, schůze jsou 4x do roka + výjezdní za-
sedání. Organizují se akce – Československé IBD symposium, kurzy pro mladé doktory a 
pro sestry, biologická léčba ibd. Spolupráce s pacienty, tvorba doporučení. 
R. Keil: Koncem minulého roku proběhly v pojišťovně personální změny. Je třeba ode-
vzdat výkaz biologické léčby center. R. Keil centra obeslal. Ve výhledu je rozšíření indika-
cí.  
 

• Endoskopická sekce – O. Urban 
Nové webové stránky sekce www.endoskopiste.cz a nové logo – jedná se o 
průřez kolonoskopem. Prosba o odsouhlasení loga a přidání odkazu na 
webové stánky sekce na stránky ČGS. Výbor souhlasí. 

J. Špičák – sekce by měly iniciovat výzkumnou činnost – předkládá k úvaze 
jednotlivým skupinám. 

6. Postgraduální výuka: Jak v příštím roce? R. Keil 

Na konci roku 2011 se zástupci lékařských fakult dohodli na fungování principu atestací – zaru-
čení objektivity, pozvání zástupců fakult. Již proběhla 1. atestace v ÚVN. Někteří zástupci fakult 
nebyli k atestaci pozváni. R. Keil upozorňuje, že by se měly dodržovat dohody. Na podzim budou 
atestace v Motole, z každé fakulty bude zástupce pozván. Následně bude dojednáno, na které 
další fakultě bude atestace probíhat. 

Budou probíhat dva kurzy – jeden na jaře a jeden na podzim. Bylo dohodnuto, že bude jeden 
kurz k dané atestaci. 

7. Webové stránky: R. Keil 

Představení a ukázka nově upravených webových stránek, na kterých proběhly změny pro zlep-
šení přehlednosti. Úvodní strana je rozdělena na 3 sekce – vstup pro lékaře, vstup pro veřejnost 
a kongres ČGS. Při vstupu do části pro lékaře se zobrazí „brána“, ve které je nutno potvrdit, že 
se jedná o zdravotnického odborníka. Upravené stránky budou spuštěny během několika dnů. 

V. Mandys žádá o umístění zprávy Revizní komise na web společnosti. 

8. Časopis: M. Lukáš 

Nové číslo je věnováno hepatologii. Předplatné za časopis je součástí členského příspěvku. 
V červnu bude číslo zaměřeno na endoskopii. 

J. Špičák má k dispozici polský časopis, který by pro nás mohl být výzvou. 



9. Ostatní různé dle Vás 

Přihlášky nových členů a zrušení členství: J. Špičák 

Přihlášky do ČGS – celkem 26 

MUDr. Michal Štěpán, MUDr. Filip Shon, MUDr. Ludmila Paulů, MUDr. Magdalena Stefanová, 
MUDr. Peter Hegyi, MUDr. Světlana Gallová, MUDr. Martina Kovaříková, MUDr. Mohammed Gha-
leb, MUDr. Jitka Prokešová, MUDr. Marek Řehoř, MUDr. Ivana Krlínová, MUDr. Helena Novotná, 
MUDr. Pavel Sychra, MUDr. Zuzana Vacková, MUDr. Jan Válek, MUDr. Jiří Štefánek, MUDr. Petr 
Bartoška, MUDr. Zuzana Vacková, MUDr. Jan Huml, MUDr. Jan Ulbrych, MUDr. Bohuš Bunganič, 
MUDr. Alena Vavrušová, MUDr. Martina Ďurovcová, MUDr. Stanislav Adamec, MUDr. Josafat 
Molnár, MUDr. Lukáš Králíček 

Přihlášky do Endoskopické sekce ČGS – celkem 27 

MUDr. Tomáš Kupka, MUDr. Juraj Marček, MUDr. Přemysl Falt, MUDr. Pavel Klavňa, MUDr. Ján 
Bánik, MUDr. Petr Fojtík, MUDr. Barbora Kijonková, MUDr. Vít Šmajstrla, MUDr. Klára Šlapalová, 
MUDr. Martina Ďurovcová, MUDr. Martin Sajdl, MUDr. Jana Šiskeová, MUDr. Jitka Prokešová, 
MUDr. Marek Řehoř, MUDr. Libor Gabalec, MUDr. Klára Zezulková, MUDr. Martin Liberda, MUDr. 
Ivo Horný, MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D, MUDr. Pavel Řeha, MUDr. Miluše Merlíčková, MUDr. Jiří 
Laštůvka, MUDr. Jitka Prokešová, MUDr. Miloslav Vyhnánek, MUDr. Ivana Čechová, MUDr. Klára 
Zámečníková, MUDr. Marcel Fratrič 

Výbor nové členy schválil. 

Zrušení členství v ČGS – celkem 7 

MUDr. Magda Tomková, MUDr. Vladan Burda, MUDr. Hana Komínková, Lenka Hodanová, MUDr. 
Ivo Skála, MUDr. Jan Galský, Ph.D., Květa Kasíková 

Výbor bere na vědomí. 

Byl vznesen dotaz, zda se mohou znovu přihlásit ti, kteří již jednou členy byli a byli vyloučeni 
například proto, že neplatili členské příspěvky. V. Mandys odpovídá, že ČLS JEP vždy zreviduje, 
zda již dotyčný byl členem lékařské společnosti a zda není dlužníkem. Výboru tato činnost nepří-
sluší. 

Nová funkce na webu Endoskopické sekce: O. Urban 

Na webu je funkce „Najdi endoskopistu“ – registrace endoskopistů pro pacienty. 

Navýšení platu sekretářky: J. Špičák 

Žádost o zvýšení platu sekretářky J. Špičáka – návrh na plat 6 000 Kč měsíčně. Výbor návrh 
hlasováním odsouhlasil (1 zdržení hlasování, ostatní pro). 

 

Příští jednání výboru ČGS se bude konat: ve středu 20. 6. 2012 v rámci Pankreatického klu-
bu v hotelu Olympik nebo ve společnosti Guarant. Místo a čas budou upřesněny. 

 

Zapsala: L. Votavová 
 
Zápis doplnil a zkontroloval: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. 


