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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  

České gastroenterologické společnosti  
ČLS JEP 

ze dne 18. 3. 2015 
 

 
Přítomni (bez titulů):  Milan Lukáš, Ondřej Urban, Filip Závada, Jiří Cyrany, Ivana Líbalová, Radan 

Keil, Aleš Hep, Vladimír Nosek, Martin Bortlík, Petr Vítek, Zdena Zádorová, Julius 
Špičák, Jan Martínek 

Revizní komise: Karel Lukáš, Václav Mandys, Jana Koželuhová 

Omluveni: od poloviny jednání Julius Špičák 

Hosté: J. Bureš, M. Košťálová, D. Kamarádová, M. Pfeiferová  

 

Program schůze: 

 
1. Zahájení zasedání – Představení Hradeckých dní (J. Bureš, S. Rejchrt) 
 
2. Kontrola zápisu z posledního zasedání (M. Lukáš) 
 
3. Procesní mapa zápisu (P. Vítek)  
 
4. 33. český a slovenský gastroenterologický kongres (K. Lukáš/M. Lukáš)  
 
5. Webové stránky společnosti a diskusní fórum (P. Vítek) 
 
6. Registry (O. Urban, M. Bortlík, L. Dušek) 
 
7. Biologická léčba IBD (F. Závada, M. Bortlík, R. Keil) 
 
8. Časopis Gastroenterologie a hepatologie (M. Lukáš) 
 
9.Guarant partnerství – smlouvy se sponzory (zlatý, stříbrný a bronzový partner) (D. Kamarádová) 
 
10. Založení sekce mladých gastroenterologů – ustanovení sekce (J. Cyrany) 
 
11. Stav pokladny a účtů (I. Líbalová) 
 
12. Zpráva ze sjezdu ČLS JEP (R. Keil)  
 
13. Kazuistiky 2015 (K. Lukáš) 
 
14. Členství v mezinárodních organizacích (J. Cyrany) 
 
15. "Brainstorming" 2015:   termín a témata  
 
16. Různé 
a) Přijímaní nových členů, dlužníci (M. Pfeiferová) 
b) Projekt dotací pro zdravotnická zařízení pro screeningovou koloskopii (O. Urban)   
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Průběh jednání: 
 
1. Zahájení zasedání – Představení Hradeckých dní (J. Bureš) 

 M. Lukáš zahájil zasedání výboru 

 uvítání členů výboru J. Burešem a pozvánka na Hradecké gastroenterologické dny 
 

2.  Kontrola zápisu z posledního zasedání (M. Lukáš) 

 M. Lukáš provedl kontrolu úkolů z minulého zápisu, všechny úkoly byly splněny, některé budou 
předmětem dnešního jednání 

 Monika Košťálová nahradila v pozici manažerky výboru ČGS Jasnu Zejnilovič. M. Lukáš předložil 
zápis volební komise a vyjádření Dr. Králové ke zpochybnění voleb, tímto diskusi nad 
zpochybněním voleb uzavřel 
Usnesení: Výsledky voleb do výboru ČGS společnosti nebyly oficiálně zpochybněny, 
výsledky byly akceptovány a jsou platné. Dalšími jednáními na toto téma se již výbor nebude 
zabývat.  
  

3.  Procesní mapa zápisu (P. Vítek) 

 P. Vítek seznámil členy výboru s procesní mapou zápisu 

 k procesní mapě byly přiřazeny následující termíny: návrh zápisu 10 dní, připomínky členů výboru 7 
dní, zapracování připomínek a definitivní verze zápisu 10 dní. Záležitosti, ve kterých nebude 
dosaženo shody, mohou být členem výboru navrženy jako bod jednání v sekci Různé na následujícím 
jednání výboru. 

 R. Keil navrhl odsouhlasení hlavních bodů zápisu vždy na konci schůze, dále pokračovat dle 
navržené procesní mapy 

Usnesení:  Členové výboru berou na vědomí proces vzniku zápisu definovaný procesní 
mapou. Diskutované a sporné body budou v průběhu jednání co nejpřesněji formulovány.  
 

4. 33. český a slovenský gastroenterologický kongres (K. Lukáš/M. Lukáš) 

 Diskuze nad programem Národního gastroenterologického kongresu 
A) otázka počtu a umístnění satelitních, firemních sympozií zůstává otevřená, bude upřesněna podle 
prostorových možností a zájmu společností. Počítá se s maximem 8 satelitních sympozií  
Termín:  11. 6. 2015 na letním výjezdním zasedání Odpovídá: K. Lukáš 
B) Mařatkova přednáška: prof. Zavoral 
Termín 31. 3. 2015, odpovídá M. Lukáš 
C) Odborné plenární zasedání: viz přiložený program (nově Zelinková: IBD; Martínek: POEM; Hucl: 
GI onkologie); další dvě přednášky: miniinvazivní chirurgie: zahraniční speaker; výsledky klinického 
výzkumu: MUDr. Jan Petrášek USA, zařídí J. Špičák 
Termín: 11. 6. 2015; odpovídají: K. Lukáš, J. Špičák 
D) Celkem 18 sekcí: 12 sympoziálních a 6 pro volná sdělení; vedoucí jednotlivých sekcí připraví a 
odpovídají za program v sympóziích, volná sdělení budou doplněna podle počtu přihlášených 
sdělení. 
Termín: 11. 6. 2015; odpovídají: všichni určení za jednotlivé sekce 
E) Náplň plenárního zasedání (pátek 13. 11. odpoledne) bude určena na letním zasedání 
Termín. 1. 9. 2015; odpovídá: M. Lukáš, O. Urban 
F) Program třetího dne sobota 14. 11. 2015 byl změněn, videomaraton nahradí původní první část, 
tandemové přednášky jen 2 témata druhá část 
Termín: 11. 6. 2015; odpovídá: K. Lukáš, P. Vítek, Z. Zádorová 

 deadline podání abstrakt volných sdělení – 15. září 2015 

 společenská část: 1. večer – Clarion, 2. večer – Národní technické muzeum 
Termín: 1. 9. 15; odpovídá: K. Lukáš 
 

 
5. Webové stránky společnosti a diskusní fórum (P. Vítek) 

 návrh nových webových stránek, filozofie webu, responzivní grafické rozhraní, vypínatelné bannery 
atd. 

 přenesení současného obsahu stránek ČGS do nového prostředí v první polovině dubna 2015, plná 
funkčnost nových stránek do konce dubna 2015 
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 diskusní fórum – funkčnost aktuálně již testována na vzorku gastroenterologů – témata, způsob 
reakce, uzavřená sekce pro členy výboru. Do konce dubna bude umožněn vstup do fóra všem 
členům společnosti 

 hledání partnera stránek, aktivita členů 
Usnesení: do konce dubna bude funkční diskusní fórum a webové stránky, na další schůzi 
bude podána informace o spuštění webových stránek 
Termín: 30. 4. 2015; odpovídá: P. Vítek 

 
6. Systematické sběry dat (registry) (O. Urban, M. Bortlík) 

 L. Dušek se omluvil, vystoupí na příštím zasedání výboru 

 O. Urban vyjádřil důležitost sběru dat z odborného pohledu. Konstatoval, že při předešlých 
jednáních došlo k nepochopení: registr nebude plně k dispozici pojišťovnám. Předpokládá se naopak 
anonymní charakter registru s možností zpětné vazby pro registrující centrum.  

 O. Urban se zabýval mapováním stavu systému DRG, situace je v této oblasti nyní velmi 
nepřehledná. Jako možnou cestu vidí definování „kritických výkonů“ podobně jako v jiných oborech. 

 Z. Zádorová referovala o odmítnutí nasmlouvání kódu ESD ze strany pojišťovny s argumentem 
absence registru.  

 R. Keil zdůraznil nutnost anonymity registru a zábrany zneužití ze strany plátců zdrav. péče 

 koncepce systematického sběru dat bude dále vytvářena ve spolupráci s doc. L. Duškem (IBA 
MUNI) 
Usnesení: O. Urban formuloval stanovisko výboru pro pojišťovnu: Registry na submukózní 
disekci a RFA existují, ČGS jedenkrát ročně shromažďuje informace o provedených 
výkonech. O. Urban bude o dalším pokroku v oblasti systematického sběru dat referovat na 
další schůzi. 
Termín: 1. 9. 2015; odpovídá: O. Urban 

 
7. Biologická léčba IBD (F. Závada, M. Bortlík, R. Keil) 

 F. Závada: konstatoval nutnost zachovat a umožnit nárůst počtu IBD pacientů léčených biologickou 
terapií, situaci v ČR nutno trvale konfrontovat se světovými trendy. F. Závada konstatoval, že nejsou 
přesné údaje o počtu pacientů léčených biologickou terapií. Z toho vyplývá potřeba sběru dat, který 
by byl jednoduchý a honorovaný, nebyl by sdílen mimo odbornou společnost. 

 Sběr dat biologické terapie IBD - koncepce by mohla být stejná jako u obdobného revmatologického 
projektu (platba za zápis pacienta). 

 Centra biologické terapie: diskuse o event. vlivu ČGS na síť center biologické terapie, dosud nebyl 
stanoven mechanismus takového vlivu ani jeho forma. 

 vyzvaný posudek na lék: bylo konstatováno, že vystavení posudku na lék individuálním členem 
výboru nebo ČGS je nežádoucí, do příští schůze bude vypracováno doporučení standardního 
postupu v této problematice 

 V případě reálného rizika nedostupnosti preparátu Remicade  by Pracovní skupina pro IBD měla 
vytvořit stanovisko pro řešení takové situace 

 změna v úhradě mesalazinu, vyjádření k problematice vydá Pracovní skupina pro IBD 

 M. Bortlík – sběr dat o biologické terapii je nezbytný, centra bude nutné finančně na sběru dat 
zainterestovat. Prim. Závadovi a doc. Keilovi byl předložen návrh formulářů registru, detaily budou 
dořešeny diskusí v rámci Pracovní skupiny pro IBD a center biologické terapie. Spolupráce s IBA 
MUNI (L. Dušek) 

 R. Keil – počet pacientů je znám a bude aktualizován do měsíce, po odeslání dat ze všech center. 
Upozornil na malý vliv ČGS na vznik či zánik center biologické terapie Ministerstvem zdravotnictví 
dle platné vyhlášky. Upozornil na současnou nepřehlednou situaci v úhradách jednotlivých přípravků 
biologické terapie (jak dosavadních originálních tak nyní i biosimilárních) (SÚKL). 

 M. Lukáš - přednesl žádost dr. L. Hrdličky a Nemocnice Hořovice. Pracoviště žádá výbor ČGS o 
podporu při procesu vzniku nového centra biologické terapie. V diskusi bylo konstatováno, že a) 
výbor se bude k podobným žádostem vyjadřovat až na výzvu zdravotní pojišťovny, b) centrum 
biologické terapie by mělo splňovat některé základní požadavky, mezi nimi i gastroenterologa na plný 
úvazek.  
Usnesení: Výbor se bude k žádostem o vznik nového centra biologické terapie vyjadřovat až 
na žádost zdravotní pojišťovny. Pokud bude taková žádost výboru adresována, budou 
stanovena minimální odborná kritéria, například nutnost přítomnosti gastroenterologa na 
plný úvazek. 
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Pracovní skupina pro IBD připraví projekt sběru dat pacientů v biologické léčbě ve 
spolupráci s doc. L. Duškem.  
Termín: 11. 6. 2015; odpovídá: M. Bortlík 
Pracovní skupina pro IBD připraví stanovisko ke změně úhrady mesalazinu. 
Termín: 10. 4. 2015; odpovídá: F. Závada 

 
8. Časopis (M. Lukáš) 

 M. Lukáš přednesl zprávu o hospodaření časopisu 

 M. Lukáš informoval o jednání s výborem České hepatologické společnosti, které proběhlo 10. 3. 
2015. Výbor ČHS nemá námitek proti souběhu funkcí předsedy ČGS a šéfredaktora časopisu a 
souhlasí, aby byl M. Lukáš nadále šéfredaktorem. 

 Z. Zádorová považuje souběh funkcí předsedy ČGS a šefredaktora časopisu za nevhodný a znovu 
navrhla na šéfredaktora časopisu J. Martínka 

 Usnesení: Informaci o hospodaření časopisu vzal výbor na vědomí bez připomínek. Další 
jednání o pozici šéfredaktora byla odložena na další schůzi výboru. 

 
9. Guarant partnerství – smlouvy se sponzory (zlatý, stříbrný a bronzový partner) 

(D. Kamarádová) 

 D. Kamarádová představila nabídku pro partnery, navýšení jednotlivých partnerství 

 M. Košťálová – v současné době nasmlouváno 350 000Kč, další nabídky jsou rozjednány cca 
620 000, další jednání pokračují 

 peníze budou uloženy na účtu Guarantu a budou k dispozici pro potřeby ČGS 
Termín: 31. 3. 2015, odpovídá: M. Lukáš, D. Kamarádová 
  

10. Založení sekce mladých gastroenterologů – ustanovení sekce (J. Cyrany) 

 J. Cyrany informoval o přijetí žádosti deseti členů ČGS o založení Sekce mladých gastroenterologů 
(do 35 let) a konstatoval, že žádost splňuje kritéria dle stanov ČGS 

 Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 1, v době hlasování omluven 1. 
Usnesení: Výbor ČGS schválil založení Sekce mladých gastroenterologů (žádost a zápis o 
hlasování budou předány na členskou evidenci ČLS JEP; informace i možnost podání 
přihlášky bude součástí web. stránek). 
Termín: 30. 4. 2015, odpovídá: M. Pfeiferová, P. Vítek, J. Cyrany 
  

11. Stav pokladny a účtů (I. Líbalová) 

 I. Líbalová informovala o stavu účtu a plateb 

 I. Líbalová se vzdala funkce pokladníka. Výbor vzal toto sdělení na vědomí a požádal jí o vykonávání 
funkce do zvolení nového pokladníka na příští schůzi. M. Lukáš osloví potenciální kandidáty na tuto 
funkci. 
Termín: 11. 6. 2015; odpovídá: M. Lukáš 

 
12. Zpráva ze sjezdu ČLS JEP (R. Keil) 

R. Keil informoval o sjezdu a volbách nového předsednictva pod vedením Prof. Svačiny. 
 

13. Kazuistiky 2015 (K. Lukáš) 

 K. Lukáš informoval o průběhu Pracovního dne Kazuistiky 2015, jednotlivé příspěvky budou 
uveřejněny na webu společnosti a ve Sborníku 

 R. Keil vyslovil odborné výhrady k příspěvku „Bavor P. et al. Kritické komplikace specifického 
střevního zánětu“ a požádal o odklad publikace tohoto příspěvku do jeho úpravy 
Termín: 31. 3. 2015; odpovídá: K. Lukáš 

 
14. Členství v mezinárodních organizacích (J. Cyrany) 

 J. Cyrany představil nabídku ESGE na duální členství a její výhody pro členy ČGS. Konstatoval, že v 
posledních letech je v ČR kolem 20 individuálních členů ESGE. 

 O. Urban navrhuje podpořit mladé endoskopisty v individuálním členství ESGE.  

 navrženo vypracovat přehled plateb ČGS vůči mezinárodním organizacím. 
Usnesení: Výbor souhlasí se zahájením jednání mezi sekretariáty ČGS a ESGE k umožnění 
duálního členství členům ČGS. Pro příští zasedání bude k dispozici přehled plateb vůči 
mezinárodním organizacím. 
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Termín: 11. 6. 2015; odpovídá: J. Cyrany, M. Pfeiferová 
 

15. "Brainstorming" 2015:   termín a témata   

 M. Lukáš navrhl termín brainstormingu 25. – 26. 6. 2015 

 R. Keil navrhuje pouze jeden den k jednání a změnu termínu  

 sekretariátem byly předloženy alternativy místa konání 

 rozpravou byl určen termín jednání (11. 6. 2015), na které bude na stejném místě navazovat setkání 
pracovní skupiny IBD (12. 6. 2015) 

 náklady na cestovné a ubytování (10. 6. -12. 6. 2015) budou hrazeny z prostředků ČGS 
Usnesení: 11. 6. 2015 na zámku Čechtice u Vlašimi se uskuteční celodenní jednání výboru 
(jednání bude trvat cca 8 hodin!).  
Termín zajištění ubytování: konec dubna. Odpovídá: sekretariát 
Termín stanovení definitivního programu: 15. 5. 2015; odpovídá: M. Lukáš, P. Vítek 

 
16. Různé 

a) Projekt UEG LINK Award 2015 (J. Martínek). J. Martínek ve spolupráci se Z. Zelinkovou 
(vědecký sekretář SGS) navrhuje přihlásit projekt na téma „Trénink v endoskopii“ a žádá o 
podporu ČGS. 
Výbor odsouhlasil podporu projektu. 

b) Monografie o nemocech jícnu (J. Martínek). J. Martínek byl požádán Prof. Lischke o podporu 
výboru v přípravě monografie o nemocech jícnu. V. Mandys upozorňuje na pravděpodobně 
paralelní přípravu jiné monografie o stejném tématu, nutno vyloučit duplicitu.  

c) Přihlášky nových členů (M. Pfeiferová). Podané žádosti byly schváleny 12 hlasy vyjma Mgr. 
Šimandla, který bude jako nelékař požádán o písemné zdůvodnění své žádosti o členství. 

d) Projekt dotací pro zdravotnická zařízení pro screeningovou koloskopii (O. Urban). O. 
Urban představil projekt, dal k dispozici k nahlédnutí žádost, která bude podána na Ministerstvo 
zdravotnictví ČR. 

 
 
Součástí tohoto zápisu je evidence stanovených úkolů.  
 
Termín následující schůze výboru ČGS ČLS je stanoven na čtvrtek 11. 6. 2015 – Zámek Čechtice, 
Čechtice u Vlašimi  
 
Zapsal: Jiří Cyrany     
 

Ověřil: Milan Lukáš  
 
Evidence úkolů:  

Číslo 
úkolu 

Úkol Plnění: Odpovídá: Termín 
plnění: 

11/2015 Stanovení  počtu a načasování 
satelitních firemních sympózií 
Kongresu 12. -14. 11. 2015 

 K. Lukáš 11. 6. 2015 

12/2015 Mařatkova přednáška  M. Lukáš 31. 3. 2015 

13/2015 Program plenárního zasedání 12. 11. 
2015 

 K. Lukáš 
J. Špičák 

11. 6. 2015 

14/2015 Rámcový program jednotlivých sekcí  moderátoři 
jednotlivých 
sekcí  

11. 6. 2015 

15/2015 Náplň plenárního zasedání 13. 11. 
2015 

 M. Lukáš 
O. Urban 

1. 9. 2015 

16/2015 Program 3. dne kongresu 14. 11. 2015  K. Lukáš 
P. Vítek 
Z. Zádorová 

11. 6. 2015 

17/2015 Společenský program kongresu  K. Lukáš 1. 9. 2015 

18/2015 Webové stránky společnosti a 
diskusní fórum 

 P. Vítek 30. 4. 2015 
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19/2015 Systematický sběr dat - obecně a 
endoskopické výkony 

 O. Urban 1. 9. 2015 

20/2015 Systematický sběr dat o biologické 
terapii IBD 
 

 M. Bortlík 11. 6. 2015 

21/2015 Stanovisko k úhradě mesalazinu 
 

 F. Závada 31. 3. 2015 

22/2015 Uzavření smluv mezi Guarantem a  
potenciálními partnery ČGS 

 M. Lukáš 
D. Kamarádová 

31. 3. 2015 

23/2015 SMG - žádost a zápis o hlasování na 
ČLS JEP 

 M. Pfeiferová 
J. Cyrany 

30. 4. 2015 

24/2015 SMG - údaje a přihláška na web  P. Vítek 
J. Cyrany 

30. 4. 2015 

25/2015 Oslovit kandidáty na funkci 
pokladníka ČGS 

 M. Lukáš 11. 6. 2015 

26/2015 Sborník z Pracovního dne Kazuistiky  K. Lukáš 31. 3. 2015 

27/2015 Organizace duálního členství ČGS-
ESGE 

 J. Cyrany 11. 6. 2015 

28/2015 Přehled plateb ČGS vůči 
mezinárodním organizacím 

 J. Cyrany 
M. Pfeiferová 

11. 6. 2015 

29/2015 Program výjezdního zasedání 
v Čechticích u Vlašimi 

 M. Lukáš 
P. Vítek 

15. 5. 2015 

 


