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  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  
České gastroenterologické společnosti  

ČLS JEP 
Dne 3. 10. 2019 v 10:00 hodin 

 
 

 

Přítomni (bez titulů):  Ondřej Urban, Milan Lukáš, Jiří Cyrany, Martin Bortlík, Petr Vítek, Luděk 
Hrdlička, Ilja Tachecí, Jana Koželuhová, Tomáš Hucl, Přemysl Falt, Stanislav Rejchrt, Vladimír Nosek 

Revizní komise: Julius Špičák, Karel Lukáš 

Hosté:  Katrin Kopčáková, Lea Jiráčková 
 
Omluveni: Radan Keil, Jan Bureš 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Zahájení, seznámení s programem a kontrola úkolů z posledního zasedání (Urban) 
    Zhodnocení výjezdního zasedání v Plzni, návrh příštího (Urban, Koželuhová) 

2. ČGS/WGO joint meeting, Prague 2020 (Špičák, Urban) 
3. 36. český a slovenský gastroenterologický kongres 2019 v Praze (Lukáš) 
4. Čestná členství v ČGS 2019 (Urban) 
5. Sponzoring lékařů Beninu (Urban)  
6. Sponzoring vítězné práce mladého gastroenterologa na 3. ESGE DAYS (Falt) 
7. Sponzoring hands-on endoskopického kurzu na animálních modelech v rámci 36. čs 

gastroenterologického kongresu 2019 (Lukáš) 
8. Czech Gastroenterology Study Group (Tachecí) 
9. Zpráva ES ČGS, volby 2019 (Rejchrt, Cyrany) 
10. Zpráva sekce mladých gastroenterologů, volby 2020 (Falt) 
11. Zpráva Sekce ambulantních GE, založení Spolku ambulantních GE (Hrdlička) 
12. Zpráva pracovní skupiny pro IBD (Bortlík) 
13. Zpráva o činnosti nových pracovních skupin (pankreas, IBD, celiakie) (Urban) 
14. FAP registr, SUKL (Cyrany) 
15. Časopis (Lukáš) 
16. Pacientské organizace (Koželuhová) 
17. Zpráva pokladníka (Nosek), informace o stavu partnerského účtu (Jiráčková) 
18. Různé 
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Průběh jednání: 
 

1. Zahájení, seznámení s programem a kontrola úkolů z posledního zasedání (Urban)  
 Přivítání a seznámení s programem schůze 
 Usnášeníschopnost: zasedání přítomna více než polovina členů výboru - zasedání je 

usnášeníschopné dle platného jednacího řádu ČLS JEP  
 Kontrola úkolů a stavu jejich plnění 
 Informace o průběhu výjezdního zasedání, poděkování dr. Koželuhové za organizaci (setkání 

s představiteli krajů, reprezentanty krajského zdravotnictví, zástupci tisku a lokálními 
gastroenterology), Koželuhová: poděkování za aktivní účast 

 poděkování Martině Pfeiferové a Lee Jiráčkové za práci v rámci výjezdního zasedání 
 Urban: další zasedání v roce 2020 předběžně Ústecký kraj 

 
 

2. ČGS/WGO joint meeting, Prague 2020 (Špičák, Urban) 
 Špičák: termín kongresu: 3. 12. 2020 - 5. 12. 2020, místo: O2 Universum 
 flexibilita programu, v řešení je otázka financování kongresu, program inspirován ESGE days, 

významný podíl volných sdělení, zpřístupnění pro mladé účastníky do 35 let 
 volná sdělení, úvodní a závěrečná přednáška seniora  
 zbytek obvyklá témata, ½ faculty, ½ přednášející ze zemí V4 (Polsko, Maďarsko, Slovensko, ČR) 
 postgraduální program výběr na straně WGO 
 Urban: informace o českém programu 
 The Joint Scientific Program Committee (Brůha, Hucl, Tachecí) 
 The Czech Society of Gastroenterology (CSG) Steering Committee (Špičák, Urban, Lukáš) 
 Katrin Kopčáková: propagace akce na kongresech, návrhy poplatků, prezentace sponzoringu, 

prezentace prostor O2 Universum 
 
 

3. 36. ČS gastroenterologický kongres (Lukáš) 
 27.-29 listopadu, Clarion congress hotel 
 záštita akce: prof. Svačina, prof. Zima  
 zahajovací předsednictvo: prof. Hlavatý, dr. Huorka, prof. Lukáš: křtění knih, předání cen a 

diplomů 
 Mařatkova přednáška: prof. Bureš: Experimentální gastroenterologie 
 seznámení s programem  
 plenární zasedání ČGS 28.11. v 10:30 h 
 přihlášeno 52 volných sdělení, část ve formě komentovaných posterů - „poster podium“ 
 hands on training ve středu a ve čtvrtek odpoledne, kapacita 92 lidí (polypektomie, hemostáza, 

EUS, ERCP, elastografie, základy sonografie)  
 zakončení kongresu 
 publikace abstrakt  
 stánek ČGS 
 kongresová televize: požadavek stažen 
 kongresové noviny 
 1.10. 2019: 884 účastníků, 43 firem. 
 propagace kongresu 

 
 

4. Návrh Čestného členství ČGS ČLS JEP prof. Lukášovi (Urban) 
 prof. Lukáš, přijímá 
 diskuze k návrhům na další čestná členství  

 
5. Informace o aktivitách projektu partnerství s Beninem (Urban) 

 dotace přístroji, nadace, očkování hep. B, výběr peněz v rámci kongresů  
 stánek Beninu 
 HLASOVÁNÍ: Výbor ČGS schvaluje sponzoring účasti dr. Kpossou  a dr. Sake na kongresu ČGS 

ve výši 80 000 Kč    PROTI: 0 PRO: 12 ZDRŽEL SE: 0 
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6. Sponzoring aktivní účasti mladých gastroenterologů ESGE days (Falt) 

 sponzoring  účasti mladých gastroenterologů v Dublinu - ESGE days (1000 Euro) 
 nejlepší abstrakt bude vybírat komise Cyrany, Tachecí, Falt 
 původní práce prezentovaná na našem kongresu členem sekce mladých gastroenterologů do 35 let 

a abstrakt odeslaný na ESGE days  
HLASOVÁNÍ: Výbor ČGS souhlasí s podporou účasti mladých gastroenterologů na kongresu EGSE 
days 2020 částkou 1000 Euro, s navrženou komisí i způsobem výběru podporovaných lékařů 
PROTI: 0 PRO: 12 ZDRŽEL SE: 0 
 

7. Sponzoring hands-on endoskopického kurzu na animálních modelech v rámci 36. ČS 
gastroenterologického kongresu 2019 (Lukáš) 
 tréninkový kurz na animálních modelech v Liběchově  
 endoskopická léčba stenózy ileokolických anastomóz u Crohnovy choroby  
 6 hodin, přednáška, práce na modelu  
 12 lidí (8 ČR 4 SK)   
 výběr účastníků provede pracovní skupina pro IBD 
 výstup vzdělávací video volně přístupné členům ČGS 
 Urban:  motivace podpory akce je zavedení nové metody, přímé vyškolení českých endoskopistů, 

tvorba vzdělávacího videa a další vědecké aktivity 
 HLASOVÁNÍ: Výbor ČGS schvaluje sponzoring kurzu léčby anastomóz u Crohnovy choroby na 

animálním modelu v Liběchově při 36. ČS gastroenterologickém kongresu částkou 300 000 Kč, 
z toho 240 000 Kč je určeno na modely a 60 000 na záznam.  

 PRO: 11  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (Hucl)  
 

8. Czech Gastroenterology Study Group (Tachecí) 
 prezentace projektu, dotazníková akce, pozitivní reakce na spolupráci v oblasti výzkumu v ČR, 

prezentace struktury 
 HLASOVÁNÍ: Výbor ČGS schvaluje finanční podporu 30 000 Kč CGCG na zajištění běžného 

provozu PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 Špičák: inspirace maďarská, holandská skupina, zapojení mladých gastroenterologů  
 Urban: děkuje za připomínky  

 
9. Endoskopická sekce (S. Rejchrt) 

 zpráva o činnosti endoskopické sekce  
 Endoskopické dny 2020: 4.-5.6. Trenčín 
 Urban:  volby do endoskopické sekce zrušeny a vyhlášeny znovu vzhledem k administrativní 

chybě  v seznamu členů  
 Cyrany: oficiální stanovisko volební komise, volba spuštěna zítra, seznam voličů a kandidátů 

doplněn, podrobné vysvětlení  bude po ukončení voleb  
 Hucl: dotaz k důvodu opakování voleb 
 Špičák: dotazy k oficiálním kandidátkám   

 
10. Zpráva o činnosti Sekce mladých gastroenterologů (Falt) 

 dr. Pipek retrospektivní sběr dat 
 abstrakta na českých kongresech 
 zájem o spolupráci CGSG 
 blok sekce na kongresu 
 vyhlášení voleb na únor 2020, jednokolové, elektronické, komise: Cyrany, Vítek, Závada 
 

11. PS IBD (Bortlík) 
 vyjádření pracovní skupiny k biosimilars k VZP, odesláno 
 stanovisko k využití kmenových buněk v léčbě IBD (v rámci paragrafu 16 hrazeno jako jediná 

možná léčba) 
 akce: biologická léčba 11.10., kongres 2 sekce zahraniční, intenzivní kurz IKEM  
 dr. Ďuricová (ECC) žádá o vystavení banneru kongresu ECCO ve Vídni na webových stránkách 

společnosti 
 registr: CREDIT s pravidelným přírůstkem pacientů, připravuje se publikace, financování 
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sponzoring 
 diskuze  o povinnosti záznamu do registru  

 
12. Zpráva o činnosti pracovních skupin (Urban)  

 Pankreatický klub: informace o činnosti, vystoupení v rámci kongresu 
 Bariatrická sekce: informace na webových stránkách, vystoupení v rámci kongresu 
 Celiakie: jednání s pacientskými organizacemi, vystoupení v rámci kongresu 
 

13. Zpráva o činnosti Sekce ambulantních gastroenterologů (Hrdlička) 
 problematika úhrad 
 aktivní účast na kongresu 
 práce na katalogu méně obvyklých metod, seznam magistraliter 
 založení spolku ambulantních gastroenterologů k zastupování privátních a ambulantních 

gastroenterologů v dohodovacím řízení k úhradové vyhlášce   
 

14. Časopis Gastroenterologie a hepatologie (Lukáš) 
 Lukáš: Supplementum, z abstraktů kongresu 
 sponzoring ceny za nejlepší publikaci, AmbitMedia,  
 cena časopisu za nejlepší práci publikována v roce 2018: dr. Ďuricová 
 

15. FAP registr, SÚKL (Cyrany) 
 FAP registr: 115 pacientů  
 žádost o grant MZ, rozhodnutí o neposkytnutí dotace 9/19, otázka  

financování do budoucna, vyjednávání s IBA, dořešení na příštím zasedání výboru 
 SUKL:  odborné stanovisko k použití cholestyraminu u průjmů způsobených žlučovými 

kyselinami  
 

16. Webové stránky, diskusní fórum, mobilní aplikace (Vítek) 
 novinky na webu  
 příprava aplikace k přípravě, antitrombotické léčbě, dispenzarizaci adenomů a pilovitých lézí, 

chronická gastritida  
 knihovna novinky  
 nová guidelines  
 

17. Zpráva pokladníka (Nosek) 
 uzavřeno účetnictví za 3 kvartály roku, vyrovnané hospodaření  

 
18. Spolupráce s pacientskými organizacemi (Koželuhová) 

 pacientská organizace IBD, informace o Svatováclavské konferenci (14 ročník, 150 účastníku, 
spolupráce: Bortlík, Lukáš, Ďuricová, právní poradna, nutriční poradna) 

 projekt: Plaveme se stomií 
 Spolek celiakie pořádá sérii přednášek v ČR (v Plzni 19.11.2019) 

 
19. Přijímání nových členů (Urban) 

 Přijímaní nových členů – prezentovaní adepti přijati jednomyslně  
ČGS:    10 nových členů 
ES ČGS: 4 noví členové 
SMG ČGS:   7 nových členů 
Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS: 1 nový člen 

 
20. Různé 

 žádost o sponzoring účasti na UEGW (mladí do 35 let, podaná abstrakta  5 x)  
 HLASOVÁNÍ: Výbor ČGS schvaluje sponzoring účasti mladých členů do 35 let s podanými 

abstrakty.  PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 HLASOVÁNÍ: Výbor ČGS schvaluje udělení odměny Martině Pfeiferové ve výši 20 000 Kč.  

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
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 HLASOVÁNÍ na návrh doc. Kohouta: Výbor ČGS konstatuje, že Interní klinika 3. LF UK a 
Thomayerovy nemocnice splňuje kvalitativní podmínky zavedení metody SpyGlass 
cholangioskopie. PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3  

 diskuze o množství techniky v rámci ČR 
 
Termín následujícího jednání výboru ČGS ČLS JEP:  
26.11., 19 hodin, Praha, Hotel Clarion  
 
 
 
 
 
Zapsal: Ilja Tachecí   
 
 
 
   
Ověřil: Ondřej Urban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidence úkolů: 
 

Číslo: Úkol: Odpovídá: Termín: 
04/2019 Schválení PS 

shromážděním členů 
M. Pfeiferová 28.11.2019 

07/2019 Videa o videoknihovně 
a aplikaci ČGS přidat na 
youtube a rozšíření 
mezi členy 

P. Vítek 3.4.2019 
28.11.2019 

08/2019 Příprava aplikace pro 
gastroenterologické 
pacienty 

P. Vítek 3.4.2019 
28.11.2019 
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10/2019 Semináře pro praktické 
lékaře – návrh 
spolupráce 

J. Koželuhová 3.4.2019 
průběžně 

11/2019 Návrhy guidelines pro 
pacienty 

J. Koželuhová 3.4.2019 
průběžně 

14/2019 Příprava voleb ES ČGS J.Cyrany, M. Bortlík, J. 
Chalupa 

probíhá 

16/2019 Podpora registru 
CREdIT 

M. Bortlík 30. 4. 2019 
průběžně 
 

21/2019 Mobilní aplikace 
kongres  

P.Vítek, M.Lukáš 27.11.2019 

22/2019 Příprava struktury 
CGSG, příprava  
pilotního projektu 
CGSG ve spol. s prof. 
Burešem 

I.Tachecí 1.1.2020 

24/2019 Příprava a spolupráce 
na organizaci 
ČGS/WGO joint 
meeting, Prague 2020 

J.Špičák, O.Urban, 
M.Lukáš, R.Brůha, 
T.Hucl, I.Tachecí  

3.12.2020 

25/2019 Výběr abstraktu ke 
sponzoringu účasti na 
ESGE days 

P.Falt, I.Tachecí, 
J.Cyrany,  

28.11.2019 

26/2019 Výběr účastníků hands 
on tréninku na 
animálních modelech 
(Crohnova choroba) 

M.Bortlík (Pracovní 
skupina pro IBD) 

20.11.2019 

27/2019 Tvorba  katalogu méně 
obvyklých metod, 
seznamu magistraliter 

L.Hrdlička průběžně 

28/2019 Příprava plánu 
financování registru 
FAP 

J.Cyrany průběžně 

  
 

 


