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  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  
České gastroenterologické společnosti  

ČLS JEP (telekonference) 
Dne 28. 5. 2020 ve 14:00 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: Julius Špičák 

Hosté:  Martina Pfeiferová, Katrin Kopčáková 
 
Neomluveni: Radan Keil 
 
Omluveni:  Jan Bureš, Karel Lukáš 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kongres WGO/CGS 2020- stav příprav, program, financování (Kopčáková, Špičák, 
Urban) 

2. Postgraduální kurz ČGS na WGO/CGS 2020 – příprava varianty „live stream“ (Urban) 
3. Doporučení ČGS pro provozování endoskopické praxe v pandemii koronaviru – další 

kroky (Tachecí)  
4. Czech gastroenterology study group – výsledky průzkumu COVID 19 (Tachecí) 
5. Nové kódy (Rejchrt) 
6. Ambit Media a časopis (Lukáš) 
7. Profesionální sekretariát (Lukáš, Urban) 
8. Webináře ČGS (Hucl, Pfeiferová, Tachecí) 
9. Tele-gastroenterologie (Urban) 
10. Endoskopická centra (Rejchrt) 
11. Ambulantní specialisté (Hrdlička) 
12. Pracovní skupina pro IBD, návrh nových center biologické léčby (Bortlík) 
13. Český gastroenterologický kongres 2021 (Koželuhová) 
14. Sekce mladých gastroenterologů (Pipek, Falt) 
15. Výjezdní zasedání Ústí n. L. (Pfeiferova) 
16. Registr FAP, SUKL, kvalita gastroskopie (Cyrany) 
17. Web ČGS (Vítek) 
18. Různé, diskuse 
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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. Kongres WGO/ČGS joint meeting, Prague 2020, postgraduální kurz ČGS na WGO/SGS 2020  
– stav příprav, program, financování (K.Kopčáková, J.Špičák, O.Urban) 
 Informace o přípravě kongresu – prezentace (viz. příloha) 
 Nahrávání do videoknihovny bude realizováno, získat předem souhlasy zahraničních spíkrů ( Vítek) 
 Schůze sekcí a pracovních skupin ČGS – poptat prostory (Kopčáková, Pfeiferová) 
 Situace je nyní nejistá, přípravy kongresu pokračují v plném rozsahu. Ev. dle situace bude nutné 

rozhodnutí o konání akce v plném rozsahu vs. streamování – zvlášť o mezinárodní části a 
postgraduálním kurzu (Špičák) 

 Propagace kongresu – banner na stránky ČGS + propagace prostřednictvím aplikace ČGS – push 
notifikace 

 Satelitní sympozia (dotaz M. Lukáš) – jsou možná – domluví K. Kopčáková 
 
  

2. Doporučení ČGS pro provozování praxe v pandemii koronaviru – další kroky (I. Tachecí)  
 Prezentace viz příloha 
 Aktualizace doporučení začátkem června 2020 (Tachecí, Urban) 
 Publikováno na stránkách ČGS, rozesláno newsletterem, informační videa 

 
3. Czech gastroenterology study group – výsledky průzkumu COVID 19 (Tachecí) 

 Prezentace přílohou zápisu 
 Výzva k doplnění dotazníku  
 Článek v časopise Gastroenterologie a hepatologie 

 
4. Nové kódy (Rejchrt) 

 Prezentovány nové kódy, které byly odeslány k připomínkovému řízení na MZ ČR 
 Připomínka – ke kódu laser vs. EHL (Nosek) 
 

5. Ambit Media a časopis (M. Lukáš) 
 Společnost Ambit Media vypověděla smlouvu s ČGS z ekonomických důvodů  
 Č. 2020/02 bylo vydáno z prostředků Nadačního fondu IBD-Comfort (náklad 126 000,-) 
 Redaktoři časopisu Gastroenterologie a hepatologie založili společnost Care Comm s.r.o. – návrh 

o spolupráci na vydávání časopisu – připravit smlouvu mezi ČLS JEP (v zastoupení ČGS a ČHS) a 
redakcí časopisu GH v novém vydavatelství 

 Informovat redakční radu časopisu GH – odsouhlasení (Urban) 
 USNESENÍ: Výbor ČGS odsouhlasil zahájení změny vydavatele časopisu Gastroenterologie a 

hepatologie a zahájení jednání se společností Care Comm s.r.o. Výbor ČGS pověřuje prof. Lukáše 
a doc. Urbana prací na uzavření smlouvy o vydávání časopisu.  
 

6. Profesionální sekretariát, pracovní poměr pro dr. Pfeiferovou (Lukáš, Urban) 
 prof. Lukáš projednal možnost zaměstnání M. Pfeiferové v rámci ČLS JEP – hrazeno z prostředků 

ČGS  
 USNESENÍ: Výbor ČGS odsouhlasil zaměstnat M. Pfeiferovou v rámci ČLS JEP.  

 
7. Webináře ČGS (Hucl, Pfeiferová, Tachecí) 

 Zahájení webinářů pod hlavičkou ČGS (1x za 2 měsíce, 1. pondělí v měsíci) 
 Software zapůjčí IKEM 
 Hl. organizátor doc. HUCL, osloví přednášející, nahrávky budou předány do videoknihovny 
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8. Tele-gastroenterologie (Urban) 
 Inspirace z kardiologie 
 Pacient – online konzultace 
 Vyjednávání s pojišťovnou o uznání kódů  

 
9. Endoskopická centra (Rejchrt) 

 Ustanovení Pracovní skupiny pro vypracování návrhu odborné náplně center (Falt, Rejchrt, 
Suchánek, Tachecí, Urban, Vítek)  

 Na projektu spolupracuje také SGO 
 Informace o projektu v 3. čísle časopisu GH  (Urban) 

 
10. Ambulantní specialisté (L. Hrdlička) 

 Založeno krizové sdružení spolu s dermatology a revmatology – zajištění ochranných pomůcek, 
právní poradenství (možnosti čerpání dotací z programu Antivirus), webináře 

 Končí dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče na další rok – pro ambulantní specialisty – 
kompenzace 

 2021 – zatím nedošlo k dohodě – nabídka ze ZP: nulové navýšení – navržen kompromis: 20 % 
navýšení 
 

11. Pracovní skupina pro IBD, návrh nových center biologické léčby (Bortlík) 
 Zrušena akce v Hořovicích z důvodu nouzového stavu 
 Publikováno Desatero pro IBD pacienty: Infekce COVID-19 – zveřejněno na webech ČGS, PS 

IBD a pacientské organizace + webináře pro pacienty 
 Článek Doporučení pro léčbu IBD v době pandemie COVID-19 –GH2020/02 - M. Lukáš +PS 

IBD 
 Celosvětový registr IBD pacientů s COVID-19  
 Žádost o podporu nového centra biologické léčby pro pracoviště Gastromedic s.r.o., Pardubice – 

prezentováno v rámci telekonference PS IBD,  hodnotící kritéria odpovídají, PS IBD podporuje 
vznik nového centra BL, žádost o podporu výbor ČGS 
USNESENÍ: Výbor ČGS podporuje vznik nového centra BL na pracovišti Gastromedic s.r.o., 
Pardubice  

 Problémy spádovosti a předání nemocných do některých center biologické léčby – téma na jednání 
PS IBD, regionální odlišnosti (Hrdlička) 

 
12. Sekce mladých gastroenterologů (Falt) 

 Problematika stáží v transplantačních centrech – aktuálně není možné v Brně, zjistit příčinu (Falt) 
 Volby do Rady Sekce mladých gastroenterologů – září 2020, vyhlášení na kongresu 

 
13. 7. kongres České gastroenterologické společnosti (Koželuhová) 

 Prezentace základních informací o organizaci 7. kongresu České gastroenterologické společnosti 
 Místo konání: Praha 
 Termín: 10. – 12. 11. 2021 
 Prezident kongresu: J.Koželuhová 

USNESENÍ: Výbor ČGS souhlasí s termínem (10. – 12.11.2021) a místem (Praha) uspořádání 7. 
kongresu ČGS a s prezidentkou kongresu (J. Koželuhová).  

 
14. Výjezdní zasedání výboru ČGS v Ústí nad Labem (Pfeiferová) 

 Termín stanoven na 24. -25. 9. 2020, program akce přílohou žádosti 
 

15. Registr FAP, SÚKL, kvalita gastroskopie (Cyrany) 
 SÚKL – nejčastější žádosti týkající se IBD (odpovídá M. Bortlík), zodpovězen vyžádaný dotaz 

SÚKLu na přípravek Venter 
 Registr FAP – byla poskytnuta dotace z MZ ČR 320 000,- (spoluúčast ČGS 144 000,-) 

Kvalita gastroskopie – pokus o restart projektu, 12 autorů, část z nich hlasující, inspirace ESGE a 
BSG – snaha o definici zákl. parametrů – jejich adaptace na lokální podmínky . 
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16. Informace o hospodaření (Nosek) 
 ESGE Days Cup – vracení prostředků účastníkům (ověřit vrácené platby M. Pfeiferová) 
 Náklady ČGS – naplánovat schůzku k tématu  

 
 

17. Web ČGS (Vítek) 
 Kongres WGO/ČGS – dát mezi hlavní bannery 
 Nutná aktualizace v aplikaci push-notifikací 

 
18. Různé 

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

ČGS:      0 nových členů 
ES ČGS:    1 nový člen 
SMG ČGS:    0 nových členů 
Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS: 0 nových členů 

 
 

Termíny následujících jednání výboru ČGS ČLS JEP:  
 
 
25. – 24. 9. 2020 – Výjezdní zasedání Ústí nad Labem 
 
 
 
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 

  
 

 


