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V období pandemie COVID-19 výbor pravidelně jedná formou 
telekonferencí. Zápisy z jednání jsou Vám k dispozici na našem webu  
https://www.cgs-cls.cz/. Chtěl bych na tomto místě poděkovat čle-
nům výboru ČGS za flexibilitu, se kterou přistupují k vedení naší 
společnosti ve ztížených podmínkách.

Pokračujeme v přípravách na společný kongres WGO/ČGS, který 
se pod názvem Gastro 2020 Prague uskuteční ve dnech 3.–5. 12. 2020. 
Je pravděpodobné, že proběhne jako kongres hybridní, kombinují-
cí „on-site“ účast s formou „live streamu“. O poměrném zastoupení 
těchto dvou forem rozhodne podle epidemiologické situace organi-
zační výbor kongresu pod vedením profesora Julia Špičáka v polovině 
října 2020. Součástí kongresu bude Postgraduální kurz ČGS v češtině, 
pro který jsme připravili 25 přednášek v 6 sekcích. Pro tento kurz 
připravujeme kompletní on-line zálohu přednášek. Sledujte novinky 
o kongresu na https://www.gastro2020prague.org/.

V období omezených možností kontaktního vzdělávání se proje-
vily výhody on-line odborných akcí. Například na nedávný endo-
skopický Workshop Olomouc Live Endoscopy 2020 se připojilo 350 
kontaktů. On-line formát umožňuje také zpětné odborné ohlédnutí, 
v uvedeném případě na  https://ole.fnol.cz/after-ole2020.

Výbor ČGS organizuje webináře, které připravuje docent Tomáš 
Hucl. První na téma „Gastroenterologie v podmínkách pandemie  
COVID-19“ již proběhl a setkal se s velkým zájmem. Pozvánky 
na webináře ČGS budou průběžně zveřejňovány na webu ČGS a regis-
trovaným je rovněž zašleme formou tzv. push-notifikace do mobilních 
telefonů. Máte-li zájem o konkrétní téma, kontaktujte sekretariát ČGS. 
Kontinuálně přibývá odborných sdělení ve videoknihovně, ve které lze 
nalézt již více než 750 sdělení https://video.endoscopy.cz/.

Pracovní skupina pro IBD pod vedením docenta Martina Bortlíka 
připravuje tradiční podzimní akce – Seminář Biologická léčba IBD 
(18. 9. 2020, ISCARE, Praha) a Intenzivní IBD kurs v IKEM (10.–11. 
12. 2020). Podrobnosti nejen o nich, ale i dalších aktivitách PS IBD 
najdete na webu www.ibd-skupina.cz.

Sekce ambulantních gastroenterologů společně se SPGE spoluor-
ganizovala webinář na téma úhrady v ordinaci ambulantních specia-
listů v letech 2020 a 2021. Během webináře byly podrobně probrány 
praktické dopady znění Úhradové vyhlášky pro rok 2021 a Kompen-
zační vyhlášky pro rok 2020 na platby od zdravotních pojišťoven. 
Na procesu tvorby úhradové vyhlášky se sekce i SPGE velice aktivně 
podílely a její znění je pro úhrady v ambulantním sektoru pro příští 
rok velmi příznivé. Ve finální fázi jsou i jednání o úhradě dezinfekce 
endoskopů za použití automatického dezinfektoru.

Zahájili jsme rovněž přípravy na Český gastroenterologický kon-
gres 2021, který se bude konat v Praze pod prezidenstvím doktorky 
Jany Koželuhové.

Pokračujeme v přípravě konceptu Endoskopických center, o kte-
rém jsme Vás průběžně informovali, naposledy formou dopisu 
redakci našeho časopisu (Urban O., Rejchrt S., Zavoral M. Projekt 
„Endoskopická centra“ v České republice. Gastroent Hepatol 2020;  
74(3): 238–239. http://www.csgh.info/cs/clanek/projekt-endosko-
picka-centra-v-ceske-republice-11142.

Pracovní skupina pod vedením profesora Stanislava Rejchrta nyní 
pracuje na konceptu personální a odborné náplně center. V souladu 
s časovým harmonogramem bude koncept zaslán oponentům a čle-
nům ČGS k připomínkování na podzim 2020.

Probíhají jednání o návrzích úhrad celkem 5 nových výkonů  
digestivní endoskopie. Díky preciznímu zpracování jednotlivých 
návrhů členů výboru Endoskopické sekce a několika prázdninovým 
jednáním na půdě zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnic-
tví se blížíme k úspěšnému finále. Nové výkony umožní také úhradu 
některých nákladných materiálových položek jako jsou stenty, ná-
stroje pro endoskopickou suturu, transmurální resekci nebo lasero-
vou či elektrohydraulickou litotrypsi.

Výbor ČGS se připojil k aktivitám na poli telemedicíny. Využíváme 
při tom zkušenosti Národního telemedicínského centra v Olomouci. 
V období kovidových omezení se ukázalo, že jednoduché ambulantní 
úkony lze bezpečně realizovat on-line, tedy bez fyzické přítomnos-
ti pacienta v ambulanci. Je velmi pravděpodobné, že tento moderní 
trend budou v dohledné době akceptovat rovněž plátci péče. 

Dosavadní nakladatelství časopisu Gastroenterologie a hepatologie 
společnost Ambit Media a.s. vypověděla všem medicínským časopi-
sům smlouvy. Díky rychlému jednání pracovní skupiny pod vedením 
šéfredaktora časopisu profesora Milana Lukáše se pro časopis po-
dařilo zajistit nakladatele nového, a to společnost Care Comm s.r.o. 
Přechod proběhl hladce bez negativního vlivu na vydávání našeho 
periodika. Podmínky pro předplatitele a partnery se nemění.

Volební komise připravuje volby do Sekce mladých gastroenterolo-
gů ČGS. Podrobnosti naleznete na https://www.cgs-cls.cz/o-nas/o-
-spolecnosti/volby-smg_2020/.

Ve dnech 24.–25. 9. 2020 proběhne výjezdní zasedání výboru ČGS 
v Ústí nad Labem. Budeme se těšit na setkání s gastroenterology v je-
jich regionu a se zástupci plátců péče, státní zprávy a samosprávy.

Milé kolegyně a vážení kolegové, 
přejeme Vám klidné léto, pevné zdraví a silnou mysl!
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Vážení členové ČGS ČLSJEP,

dovolte nám, abychom Vás stručně informovali o dění v naší společnosti.
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