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  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  
České gastroenterologické společnosti  

ČLS JEP (telekonference) 
Dne 30. 7. 2020 ve 14:00 hodin 

 
 

 

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

Revizní komise: Julius Špičák 

Hosté:  Martina Pfeiferová 
 
Neomluveni: Radan Keil 
 
Omluveni:  Jan Bureš, Karel Lukáš, Vladimír Nosek 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kongres WGO/CGS 2020 - stav příprav, program, financování (J. Špičák, O. Urban) 
2. Využití loga ČGS na komerčních produktech (O. Urban) 
3. Výjezdní zasedání ČGS (O. Urban) 
4. Léčba perianální formy Crohnovy choroby (O. Urban) 
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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 ( J.Špičák, O.Urban) 
 Informace o přípravě kongresu – telekonference mezi prof. Špičákem, Guarantem a WGO –český 

organizační výbor má důvěru v rozhodnutí o konání kongresu 
 Postgraduální kurz – česká část  - návrh nahrát přednášky pro případ, že nebude možné uskutečnit 

kongres klasickou formou (natáčení září/říjen) 
 Kongresové finance WGO i česká část kongresu – finance jsou společné – smlouva s Guarantem 

– výtěžek pro ČGS 1 000 000 Kč  
 Financování kongresu – žádost ředitele Vocílky (Guarant) – deposit (100 000 EUR) – snížit na 

20 000 EUR (zbytek peněz bude použit na organizaci kongresu) – hlasování per rollam  
 Návrh na uvolnění depositu:  PRO: 8, ZDRŽEL SE: 5 

Usnesení: Návrh na uvolnění depositu pro Guarant byl přijat 
 J. Špičák – trvá snaha o uspořádání kongresu (souhlas představenstva WGO) snaha přivítat zástupce 

okolních zemí + live-stream (hybridní forma) 
 Distribuce newslettru kongresu – 35 000 adres, žádost o účast, země, které nebudou moci přijet – 

účast live-stream 
 Další jednání s kongresovým centrem – slevy – menší osobní účast 

Diskuse: P. Vítek – návrh inspirace kongresem ASGE 
J. Špičák – ASGE – větší disciplína než u WGO (nemají takový vliv), preference národních 
kongresů 
Definitivní rozhodnutí o konání – polovina října 

 
2. Využití loga ČGS na komerčních produktech (O. Urban) 

 Guarant navrhl partnerství tj. využití loga ČGS na komerčních produktech – návrh nabídky – ke 
každému produktu bude nutné odsouhlasení výboru ČGS 

 M. Lukáš vyjádřil nesouhlas s využitím loga na produktech 
 P. Vítek – souhlas s M. Lukášem 
 M. Bortlík – vyjádřil souhlas, pod podmínkou, že každá smlouva bude individuálně schválena 
 L. Hrdlička – souhlas, nutné individuální schválení 
 S. Rejchrt – nutné projednání smluv 
 Závěr: zatím nebude spuštěno – bude předmětem jednání 
 

3. Výjezdní zasedání ČGS (24. – 25. 9. 2020) 
 Hlavním bodem programu bude hospodaření ČGS 
 

4. Léčba perianální formy Crohnovy choroby – ALOFISEL (O. Urban) 
 Jde o novou metodu, která je v rámci klinické praxe prozatím pouze v určitých centrech (Hořovice, 

Olomouc, ISCARE, Hradec Králové a Brno) – schváleno v rámci jednání SÚKLu (opatření obecné 
povahy) – popsány podmínky za jakých plátce hradí léčbu – ČGS stanovisko vydala – odpovídá opatření 
SÚKLu – návrh zachovat vydané stanovisko (M. Bortlík) 

 Logistické záležitosti – 72 hodin k podání 
 Takeda má záměr edukace – standardizace aplikace ALOFISELU, může být přínosné i pro léčbu 

perianální Crohnovy choroby obecně 
 Otázka zda Pracovní skupina pro IBD se spojí s Českou chirurgickou společností – konsensus ? – 

odeslání na VZP 
 Situace v rámci léčby perianální formy Crohnovy choroby není dobrá – díky edukaci může přispět 

k zlepšení této léčby (M. Bortlík) 
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Termín následujících jednání výboru ČGS ČLS JEP:  
25. – 24. 9. 2020 – Výjezdní zasedání Ústí nad Labem 
 
 
Zapsal: Ilja Tachecí  
 

  
Ověřil: Ondřej Urban 

 
 
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 

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 

  
 

 


