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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  
České gastroenterologické společnosti  

ČLS JEP (telekonference) 
Dne 24. 9. 2020 v 11:00 hodin 

 
 

 

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

Revizní komise: Julius Špičák 

Hosté:  Martina Pfeiferová, Martin Horna, Josef Seher 
 
 
Omluveni:  Jan Bureš, Karel Lukáš, Vladimír Nosek 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kongres ČGS/WGO v on-line verzi (Urban, Špičák, Hucl, Tachecí, Vocílka) 

2. Výsledky voleb do Rady Sekce mladých gastroenterologů (Cyrany) 

3. Kongres ČGS 2021 Praha (Koželuhová, Horna)  

4. Organizační změny v časopise GH (Lukáš)  

5. Setkání s gastroenterology Ústeckého kraje 25. 9. 2020 v on-line variantě (Urban) 

6. Rozpočet ČGS 2021 (Urban) 

7. Profesionální sekretariát (Lukáš) 

8. Endoskopická centra (Rejchrt) 

9. Doporučení ČGS pro 2. vlnu pandemie COVID-19 (Tachecí) 

10. Různé 

11. 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 v online verzi (J.Špičák, O.Urban) 
 Realizace kongresu v původní podobě není možná (vzhledem k epidemiologické situaci), otázkou 

je, zda by bylo možné termín kongresu posunout. Kongres WGO bude oddělen od národního 
kongresu.V roce 2021 je již naplánován kongres WGO v Dubaji. Definitivní rozhodnutí padne po 
telekonferenci s WGO (J. Špičák) 

 Pokud bude kongres WGO přesunut na rok 2021, bude podpořen, ale již nebude spojen s národním 
kongresem.  

 Postgraduální kurz ČGS, původně plánovaný jako součást WGO/ČGS meetingu, bude realizován 
samostatně on-line formou 2. - 4. 12. 2020 v odpoledních hodinách.  

 Program přílohou zápisu 
 Přednášky budou nahrány dopředu – délka sdělení bude 15 minut.  
 Diskuzi bude řídit tříčlenné předsednictvo přítomné v sídle spol. Guarant.  
 Syllabus bude elektronický. 
 Kurz bude nahrán a zůstane k dispozici na webu.  
 Řeší se otázka možnosti uspořádání plenární schůze online. Dle stanov není povinnost organizovat 

plenární schůzi každoročně, ale pouze v rámci volebního období.  
 

2. Výsledky voleb do Rady Sekce mladých gastroenterologů (J. Cyrany) 
 Byla zvolena Rada Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pro 

období 2020 – 2024 ve složení:  
1. MUDr. Denisa ERHARTOVÁ                 (28 hlasů) 
2. MUDr. Štěpán ŠEMBERA                        (25 hlasů) 
3. MUDr. Eva EVINOVÁ                            (22 hlasů) 
4. MUDr. Martin VAŠÁTKO                        (21 hlasů) 

 Oficiální stížnost na průběh voleb nebyla zaznamenána. 
 J. Cyrany oznámil výsledky voleb zvoleným a výsledky byly vystaveny na webu ČGS.  Zápis byl 

předán k archivaci do ČLS JEP. 
 Rada SMG zvolí předsedu na ustavující schůzi a bude informovat výbor ČGS. 
 O. Urban navrhl odměnu členům volební komise 10 000,- Kč.  
 HLASOVÁNÍ: Návrh odměny pro členy volební komise (volby do Rady SMG ČGS): 10 000,- Kč  

PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
 

3. FAP registr (J.Cyrany) 
 Registr získal podporu z grantu MZ ČR – spoluúčast ČGS 144 000,- Kč , dotace z MZ ČR 321 500,- 

Kč. 
 Proběhly dvě telekonference FAP skupiny. 
 Otázka dalšího financování.  Vkládání nemocných je nenáročné, nyní je zásadní zaplatit analýzy 

IBA. Do budoucna je možné pokračování registru i bez podpory MZ ČR.  
 Do budoucna trvá otázka společné platformy registrů pro ČGS.  
 HLASOVÁNÍ: Návrh uvolnit příspěvek ČGS na provoz Registru FAP v částce 144 000,- Kč.   

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 

4. 7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, 10. – 12. 11. 2021 (J. Koželuhová) 
 Přílohou prezentace ke kongresu 2021.  
 Logem kongresu je busta France Kafky od Davida Černého.  
 „Save the date“ notifikace vyšla v časopise Gastroenterologie a hepatologie, byla publikována na 

stránkách ČGS, členové ČGS byli informování mailem.  
 Definují se tematické okruhy kongresu – bude následovat obeslání jednotlivých garantů sekcí. 
 M. Horna – seznámil s online programem pro vkládání prezentací – přílohou zápisu. 
 

5. Časopis Gastroenterologie a hepatologie (M.Lukáš) 
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 Představení obchodního ředitele firmy Care Comm Josefa Sehera a firmy – prezentace přílohou 
zápisu. 

 Byly podepsány nové smlouvy s vydavatelem Care Comm a ukončena spolupráce se společností 
Ambit Media, z právního hlediska došlo k úplnému vypořádání.  

 
6. Setkání s gastroenterology Ústeckého kraje (O.Urban) 

 Online setkání bylo pro malou účast zrušeno, prezentace členů výboru budou využity pro vytvoření 
tiskové zprávy.  
 

7. Hospodaření (O. Urban) 
 Výsledek hospodaření je  kladný.  
 Program výjezdních zasedání bude pokračovat dle epidemiologické situace.  
 Pokračuje sponzorování odborných aktivit na kongresech – podpora mladých gastroenterologů.  
 Předmětem dalších jednání bude snaha o pořádání akcí bez ekonomických nároků na ČGS – zajistit 

pouze pomocí sponzorů.  
 Možnost poskytnutí loga ČGS vybraným společnostem bude zvažována při zhoršení ekonomické 

situace. Konkrétní projekt bude vždy posuzován a bude podléhat schválení výboru ČGS. (I. 
Tachecí, O. Urban.  

 Vzhledem k aktuální situaci je potřeba stávajícím partnerům nabídnout podporu alternativních 
projektů (např. webinářů, online výuky) (M. Lukáš). 

 Schválena podpora duálního trainee ESGE členství pro mladé gastroenterology 
 
8. Profesionální sekretariát (M.Lukáš) 

 M. Pfeiferová – plný úvazek pro ČGS 
 Ukončení smluvního vztahu s firmou Guarant.  
 Otázka webových stránek ČGS – Marek Libiger – ochota k další spolupráci.   
 

9. Endoskopická centra (S. Rejchrt) 
 Prezentace přílohou zápisu 
 Dojde k doplnění údajů za pracoviště v Českých Budějovicích a Strakonicích (M. Bortlík). 
 Diskuze o dostupnosti endosonografie v centrech: Pokrytí celé ČR je zásadní, dostupnost EUS je 

důležitá také pro MZ ČR a pojišťovny (P. Vítek). 
 EUS bude podmínkou pro centra v určitém časovém horizontu.  
 Dotaz na přínos statutu endoskopického centra. Základem je garance kvality a dostupnosti péče. 

Otázka finančního benefitu je složitější. Atraktivnější by centra byla při realizaci DRG.  
 Časový plán bude vypracován a předložen do konce roku 2020. 

 
10. Doporučení pro druhou vlnu pandemie COVID-19 (I. Tachecí) 

 Prezentace přílohou zápisu 
 Aktualizace doporučení budou vydána jako reakce na zhoršení epidemiologické situace.  
 Základem zůstává epidemiologický screening pacientů založený na klinickém stavu (ev. PCR) a 

nově regionální situaci (vazba na „semafor“ MZ). 
 V současné situaci je standardem endoskopie s použitím respirátoru. 
 Použití testů je vzhledem k nedostupnosti problematické, v budoucnu bude ale důležité.  
 Určité omezování indikací endoskopie budeme doporučovat v regionech s nekontrolovaným 

(komunitním) šířením infekce.   
 Stanovisko odborné společnosti není právně vymahatelné, může být jedním z podpůrných 

argumentů pro pracoviště k udržení bezpečného a co nejširšího endoskopického provozu.  
 Doporučení je významně měkčí než platná stanoviska ESGE, BGS.  
 Každý, kdo chce přispět do diskuse, je vítán. Neformální pracovní skupina pro COVID-19 dokončí 

formulaci doporučení, to bude rozesláno k připomínkování a bude zveřejněno v nejbližší době.  
 

11. Různé a diskuze 
 Přijímání nových členů (M. Pfeiferová, O. Urban) 

Prezentovaní adepti přijati jednomyslně  
ČGS:    9 nových členů 
ES ČGS: 1 nový člen 
SMG ČGS:   6 nových členů 
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Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS: 0 nových členů 
 Dotaz I. Novotného z Brna zda při provedení PEG může být druhým operatérem sestra. 

Konsensus výboru  – za výkon je odpovědný operatér a je v jeho kompetenci, zda si za asistenta 
zvolí lékaře, medika či endoskopickou zdravotní sestru.   

 Prof. Lata – chce věnovat ČGS peníze z končícího nadačního fondu. Návrh O. Urbana – peníze 
věnovat na rozvoj multicentrických projektů pod hlavičkou ČGS  

 Původně plánovaný národní kongres o kolorektálním karcinomu organizovaný SGO bude změněn 
na kurz. ČGS rozešle pozvánky pro členy ČGS (listopad, prosinec) – P. Vítek 

 
Termín následujícího jednání výboru ČGS ČLS JEP:  
Bude oznámeno 
 
Zapsal: Ilja Tachecí  
 
 
Ověřil: Ondřej Urban 

 
Evidence úkolů: 

Číslo: Úkol: Odpovídá: Termín: 
07/2019 Informace o  

videoknihovně a 
aplikaci ČGS přidat na 
youtube a rozšíření 
mezi členy 

Vítek 2020 

08/2019 Příprava aplikace pro 
gastroenterologické 
pacienty 

Vítek 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 WGO 
meeting, Prague  

Špičák, Urban, Lukáš, 
Brůha, Hucl, Tachecí  

2020 

27/2019 Tvorba  katalogu méně 
obvyklých metod, 
seznamu magistraliter 

Hrdlička průběžně 

28/2019 Financování registru 
FAP 

Cyrany průběžně 

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 

průběžně 
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