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  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  
České gastroenterologické společnosti  

ČLS JEP (telekonference) 
Dne 18. 3. 2020 v 16:00 hodin 

 
 

 

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

Revizní komise: - 

Hosté:  Martina Pfeiferová 
 
Omluveni: Radan Keil, Jan Bureš, Karel Lukáš, Julius Špičák 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Aktuální situace a opatření vzhledem k endoskopickému provozu a pandemii 
SARS-CoV-2 (Tachecí) 

2. Endoskopická centra, informace o průběhu jednání na MZ, ustanovení pracovní 
skupiny, naplánování setkání skupiny (Urban, Rejchrt, Tachecí) 

3. WGO /CGS 2020 joint meeting, program mezinárodní části a postgraduálního 
kurzu, finanční zajištění (Urban, Špičák, Tachecí, Hucl) 

4. Zpráva Endoskopické sekce, nové kódy, Slovenské a České gastroenterologické 
dny (Rejchrt, Falt) 

5. Společná schůze výborů ČGS a SGS Trenčín (Tachecí, Pfeiferová) 
6. Profesionální sekretariát ČGS (Urban) 
7. Výjezdní zasedání výboru - Ústí nad Labem (Urban, Pfeiferová) 
8. Výběrové řízení na Český gastroenterologický kongres 2021 (Koželuhová) 
9. Požadavky na rozpočet v roce 2020 (přesahující 50 000 Kč) 
10. Zpráva Sekce ambulantních gastroenterologů (Hrdlička) 
11. Zpráva PS IBD (Bortlík) 
12. Zpráva Sekce mladých GE (Pipek, Falt) 
13. Volby do Sekce mladých gastroenterologů (Cyrany) 
14. Czech gastroenterology study group (Tachecí) 
15. Nové pozice v UEG, úkoly a příležitosti pro ČGS (Falt, Tachecí) 
16. Zpráva pokladníka (Nosek) 
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Průběh jednání: 
 

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

usnášeníschopné dle platného jednacího řádu ČLS JEP  
 

1. Aktuální situace a opatření vzhledem k endoskopickému provozu a pandemii SARS-CoV-2 
(Tachecí)  
 Publikováno první doporučení ČGS pro provádění digestivní endoskopie v podmínkách pandemie 

– revize výborem (dostupné na webových stránkách ČGS: https://www.cgs-cls.cz), cílem je zajistit 
dostatečné informace vzhledem k rizikům gastrointestinální endoskopie u nakažených nemocných 
(příloha) 

 Výbor ČGS schválil dokument a doporučuje jeho průběžné aktualizace dle situace  
 Rozesílka mezi členy ČGS + publikace na webu (Tachecí, Pfeiferová) 
 Odeslání informace náměstku MZ prof. Prymulovi (Urban, Rejchrt, Tachecí) 
 Vytvořena operativní skupina zodpovědná za sledování změn a aktualizace (Tachecí, Urban, 

Rejchrt, Lukáš, Falt, Hrdlička) 
 

2. Endoskopická centra, informace o průběhu jednání na MZ, ustanovení pracovní skupiny 
(Urban) 
 Návrh rozeslán v předstihu členům výboru ČGS 
 Schůzka s ministrem zdravotnictví ČR + prezentace ve vědecké radě MZ ČR (Urban) – projekt 

podpořen, spolupráce s SGO. 
 Rejchrt jako předseda ES ČGS navrhuje pracovní skupinu pro vypracování návrhu odborné náplně 

center (Falt, Rejchrt, Suchánek, Tachecí, Urban, Vítek)  
 Výbor souhlasí. 
 Schůze s Ing. Šmehlíkem z VZP – rovněž podpora center (k dispozici písemné stanovisko) 
 Do č. 3 čísla časopisu GH – publikovat informaci o centrech ( Urban) 

 
 

3. WGO/ČGS joint meeting, Prague 2020 (Špičák, Urban) 
 Schválen návrh programu WGO 
 Předseda ČGS měl informativní schůzku s Ing. Vocílkou, depozit podle smlouvy složen. 
 Předložen program českého postgraduálního kurzu (příloha) 

 
4. Endoskopická sekce (S. Rejchrt, P. Falt) 

 Prezentován program 42. slovenských a českých endoskopických dní, Trenčín 4. -5. 6. 2020 viz 
příloha, není jasné zda současná situace konání akce změní/ohrozí, prozatím pokračuje příprava  

 Otázka zadávání nových kódů – PMAT x ZUM – diskuse – většina je pro vykazování ZUM 
 

5. Společná schůze výboru ČGS a SGS Trenčín (I. Tachecí, M. Pfeiferová) 
 Odeslány kontakty k pozvánkám  výboru SGS pro členy výboru ČGS a rady Endoskopické sekce 
 Další kroky dle vývoje situace 
 

6. Profesionální sekretariát 
 Výbor informován o možnosti zaměstnat M. Pfeiferovou v rámci ČLS JEP, jednání budou 

pokračovat, předseda ČGS pověřen dalším jednáním s ředitelkou ČLS JEP paní Ponocnou. 
  

7. Výjezdní zasedání výboru ČGS v Ústí n Labem (Pfeiferová)  
 termín stanoven na 24. a 25.9.2020, program akce začne být připravován 

 
8. Výběrové řízení na pořádání Českého gastroenterologického kongresu 2021 

 J. Koželuhová prezentovala možnost konání 7. národního gastroenterologického kongresu v Plzni, 
po konzultacích s firmou MH Consulting existuje pochybnost o dostatečnosti sponzorské plochy  

 Definitivní rozhodnutí odloženo do příští schůze po osobním jednání s hlavními sponzory 
kongresu a prověřením jiných lokalit v ČR. 
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9. Požadavky na rozpočet v roce 2020 (téma odloženo) 
 

10. Zpráva Sekce ambulantních gastroenterologů (L. Hrdlička) 
 Existenční potíže díky současné situaci (pandemie COVID-2019) 
 Dohodovací řízení zpomaleno 
 Pracovně-právní konsekvence pro ambulantní gastroenterology – připraveny pokyny a analýzy 
 Připravuje se portál pro dotazy členů 
 Zjistit představu o způsob podpory ze strany odborné společnosti. 
 

11. Zpráva PS IBD (M. Bortlík) 
 Zrušeno Česko-slovenské IBD symposium a IBD dny Hořovice 
 Doporučení – desatero pro IBD pacienty COVID 19 – publikováno na webu ČGS i PS IBD 

(příloha) 
 Registr pro IBD pacienty, kteří onemocní koronavirem (IOIBD) – informováni členové PS IBD 
 ECCO Survey 
 

12. Zpráva SMG (P. Falt) 
 Multicentrická studie – balonová dilatace u IBD – přijatý poster na Kongres ECCO 
 (Hucl) ESGE bude pravděpodobně informovat o přesunu ESGE Days na jiný termín – komplikace 

v rámci podpory ESGE Cup od ČGS 
 zájemci o zařazení do Young Talent Group  UEG nominováni 
 Budějovice gastroenterologické –akce se zrušila, nejedná se o akci s podporou SMG, pokud chtějí 

uvést SMG jako spoluorganizátora nutno vyjednat.  
 

13. Volby do Sekce mladých gastroenterologů (Cyrany) 
 Zrušení původního termínu voleb z důvodů problémů s nekompletním seznamem členů  
 Prodloužení mandátu současného výboru do konce prázdnin 
 Výbor souhlasí s posunem volem do Sekce mladých gastroenterologů, po zrušení stavu nouze v ČR 

bude stanoven náhradní termíny voleb do rady SMG 
 Opakované problémy s přehledem členů různých organizačních skupin ČGS v ČLS JEP, způsobují 

problémy u voleb. V budoucnu bude potřeba situaci vyřešit.  
 

14. UEG (Falt, Tachecí)  
 Možnosti propagace UEG uvnitř ČGS 
 Rozesílka informací všem členům ČGS 
 Prezentace na webu ČGS 
 Informace pro mladé gastroenterology 
 Zmínit v časopise GH 
 

15. Czech Gastroenterology Study Group (Tachecí) 
 Připraveny webové stánky – www.cgsg.cz 
 Probíhají registrace individuálních zájemců i pracovišť (8)  
 Pilotní dotazníkový projekt rozeslán – propagace nárůst počtu odpovědí 
 Propagace v rámci Newsletteru + propagace v časopise Gastroenterologie a hepatologie 

 
16. Hospodaření ČGS (Nosek) 

 Čeká se na uzavření účetnictví roku 2019  
 Na další schůzi připravit rozpočet – plán financování ČGS 
 

17. Různé 
 

Přijímání nových členů (Pfeiferová, Urban) 
 Přijímání nových členů – prezentovaní adepti přijati jednomyslně  

ČGS:      8 nových členů 
ES ČGS:    0 nových členů 
SMG ČGS:    7 nových členů 
Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS: 0 nových členů 
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Termíny následujících jednání výboru ČGS ČLS JEP:  
 
 
3. 6. 2020, Trenčín (před zahájením 42. slovensko - českých endoskopických dní) 
 
25. – 24. 9. 2020 – Výjezdní zasedání  
 
 
 
Zapsal: Ilja Tachecí   
 
 
   
Ověřil: Ondřej Urban 
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Evidence úkolů: 
 

Číslo: Úkol: Odpovídá: Termín: 
07/2019 Videa o videoknihovně 

a aplikaci ČGS přidat na 
youtube a rozšíření 
mezi členy 

Vítek 3.6.2020 

08/2019 Příprava aplikace pro 
gastroenterologické 
pacienty 

Vítek 3.6.2020 

10/2019 Semináře pro praktické 
lékaře – návrh 
spolupráce 

Koželuhová průběžně 

11/2019 Návrhy guidelines pro 
pacienty 

Koželuhová průběžně 

16/2019 Podpora registru 
CREdIT 

Bortlík průběžně 
 

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

Špičák, Urban, Lukáš, 
Brůha, Hucl, Tachecí  

3.12.2020 

27/2019 Tvorba  katalogu méně 
obvyklých metod, 
seznamu magistraliter 

Hrdlička průběžně 

28/2019 Příprava plánu 
financování registru 
FAP 

Cyrany průběžně 

1/2020 Organizace voleb Rady 
Sekce mladých 
gastroenterologů 

Cyrany, Nosek, Černá 2020 

3/2020 Definování parametrů 
kvality gastroskopie 
v ČR na základě analýzy 
veřejně přístupných 
registrů   

Cyrany  2020 

4/2020 Návrh odborné náplně 
endoskopických center 

Rejchrt + skupina 2020 

5/2020 Možnosti kongresu 
2021 v ČR 

Urban 4/2020 

6/2020 Profesionální sekretariát Urban 2020 
7/2020 Nové kódy Rejchrt, Hrdlička, 

Urban 
průběžně 

9/2020 Aktuality a podpora 
endoskopistům 
v souvislosti s pandemií 
COVID_2019  

Tachecí, Urban, 
Rejchrt, Lukáš, Falt, 
Hrdlička 

2020 

  
 

 


