
Ve dnech 8.–11. května proběhl v Praze za významné organizační 
a prezentační účasti českých gastroenterologů 13. mezinárodní kongres 
o karcinomu žaludku (IGCC 2019). Praha se tak letos již podruhé stala 
dějištěm významné mezinárodní gastroenterologické události s účastí 
odborníků ze všech osídlených kontinentů. 

Letos se v Praze na mezinárodní úrovni setkáme ještě potřetí, a to 
u příležitosti 36. českého a slovenského gastroenterologického kongresu, 
konaného ve dnech 27.–29. 11. 2019 v hotelu Clarion Congress Prague. 
Organizační výbor pod vedením prezidenta kongresu prof. MUDr. Milana 
Lukáše, CSc. připravuje zajímavý odborný program, pokrývající celou šíři 
našeho oboru. Vedle významné účasti našich slovenských přátel přivítáme 
také řadu zahraničních přednášejících. Již nyní je registrováno více než 
600 účastníků. Pokud k nim zatím nepatříte, neváhejte a staňte se součástí 
nejvýznamnější národní gastroenterologické akce roku 2019. Uzávěrka 
přijetí abstrakt původních prací nebo kazuistických sdělení v podobě orální 
nebo posterové prezentace je 30. 9. 2019. Nejlepší prezentace mladého 
gastroenterologa bude odměněna sponzoringem účasti na 3. ESGE DAYS 
ve výši 1 000 EUR. Součástí kongresu bude rovněž plenární schůze ČGS ČLS 
JEP. Více o kongresu přímo na https://mhconsulting.cz/kongres/11-36-
cesky-a-slovensky-gastroenterologicky-kongres-27-29-listopadu-2019/
obecne-informace nebo proklikem ze stránek ČGS https://www.cgs-cls.cz/.

Jak jste již byli obeznámeni, z iniciativy výboru ČGS byla založena pracovní 
skupina s názvem Czech Gastroenterology Study Group (CGSG). Cílem této 
aktivity je dále zlepšit koordinaci gastroenterologického výzkumu v naší 
zemi. Název v anglickém jazyce má usnadnit naší komunikaci s obdobnými 
organizačními strukturami v zahraničí. Do činnosti této vědecké platformy 
se může aktivně či pasivně zapojit každý z nás. Své náměty a připomínky 
můžete adresovat vědeckému sekretáři doc. MUDr. Iljovi Tachecímu, 
Ph.D. který je hlavním administrátorem projektu.

V červnu 2019 byla založena Pracovní skupina pro celiakii. Její záměry 
na schůzi výboru prezentoval doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. O aktivitách 
této pracovní skupiny brzy naleznete informace na https://www.cgs-cls.cz/, 
kde jsou k dispozici také informace o činnosti dalších pracovních skupin. 

Jednou z nich je Pracovní skupina pro IBD, která organizuje tradiční 
intenzivní kurs v pražském IKEMu ve dnech 12.–13. 12. 2019. PS IBD 
se spolu s centry biologické terapie podílí také na činnosti jednoho 
z největších evropských registrů v oblasti střevních zánětů – registru 
CREdIT.

Sekce mladých gastroenterologů (SMG) toho času pokračuje v práci 
na svém vědeckém projektu, připravuje samostatný přednáškový blok 
na podzimní kongres a rozšiřuje informace o činnosti Young Talent 
Group UEG. Počátkem roku 2020 proběhnou volby do Rady SMG.

Sekce ambulantních gastroenterologů spolu s Výborem ČGS dlouhodobě 
pracuje na narovnání úhrady základních endoskopických výkonů, 
o současné situaci informujeme níže. Sekce připravila program Workshopu 
ambulantních gastroenterologů na podzimní 36. český a slovenský 
gastroenterologický kongres, který bude kombinovat témata odborná, 
organizační a posudková. Jako pilotní projekt je vytvářen regionální 
katalog ověřených méně obvyklých a hůře dostupných diagnostických 
laboratorních a zobrazovacích metod a endoskopických specializovaných 
technik, zatím v regionech Královehradeckém a Pražském.

Na podzim tohoto roku proběhnou elektronické jednokolové volby 
do Rady Endoskopické sekce ČGS. Organizační pokyny a zpráva 
o činnosti za uplynulé volební období Vám byly sděleny samostatným 
oznámením ES ČGS a byly zveřejněny na webech ČGS a ES ČGS. 
Vyzýváme všechny členy k účasti ve volbách. Novému výboru popřejeme, 
aby úspěšně navázal na vynikající aktivity z posledních let.

Jednání o zvýšení úhrad výkonů pokračují ve třech rovinách. 
Za ukončenou považujeme fázi připomínkování výkonů do nově 
koncipovaného systému DRG. Tento po spuštění projektu „ DRG 
restart „ ovlivní úhrady složitých endoskopických výkonů, prováděných 
v nemocnicích. V případě některých výkonů již probíhá testování. 

Náš postup ke zlepšení úhrady kvalitní endoskopie (high-definition, 
automatická dezinfekce) je nyní přerušen, výsledek dvouletého 
vyjednávání není příznivý. Velký podíl na tom má postoj zástupců 
„Gastroenterologické asociace“ kteří svým dopisem na Ministerstvo 
zdravotnictví a následným vystoupením na jednání Pracovní skupiny 
vyjádřili jménem ambulantních specialistů nesouhlas s požadavkem 
na postupné zavedení těchto nových a pro ambulantní gastroenterology 
ekonomicky podstatně výhodnějších technologických standardů. 

Na přerušená jednání navážeme na podzim a ambulantní specialisty 
budeme informovat prostřednictvím Sekce ambulantních gastroenterologů. 

Automaticky pokračuje naše dlouhodobá práce na nových kódech 
a zařazení nových materiálových položek do stávajícího sazebníku.

Ve dnech 2.–3. 10. 2019 proběhne další ze série výjezdních zasedání 
výboru do regionů, které se tentokráte uskuteční v Plzni. Setkáme 
se s představiteli státní správy, vedení nemocnic a především našimi 
členy z Plzeňského a Karlovarského kraje. Cílem těchto aktivit je zvýšit 
povědomí o našem oboru u organizátorů zdravotnictví a diskutovat 
o regionálních problémech našich členů. Součástí zasedání bude tisková 
konference a setkání s partnery ČGS. Výjezdní zasedání jsou pro výbor 
ČGS vždy velmi inspirativní.

Je potěšitelné, že počet členů naší společnosti pozvolna narůstá, ke dni 
18. 6. 2019 čítal 861 osob. Rozšiřuje se také počet sekcí a pracovních 
skupin. Mělo by být naším společným cílem dále rozšířit členskou 
základnu a dovolujeme si Vás požádat o aktivitu na tomto poli. Těšíme se 
na Vaše náměty a osobní setkání u příležitosti některé z podzimních akcí, 
pořádaných ČGS.
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Vážení členové české gastroenterologické společnosti,

s nástupem babího léta bychom Vás rádi seznámili s aktuálním děním  
v naší společnosti.
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