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dovolte nám, abychom Vás jménem výboru ČGS ČLS 
JEP pozdravili a předali Vám několik posledních informací 
v roce 2020.

Ve dnech 2.–4. 12. 2020 proběhly 16. vzdělávací a diskuzní 
gastroenterologické dny ČGS formou postgraduálního  
on-line kurzu. Registrovalo se celkem 700 účastníků, kteří 
měli možnost shlédnout 26 postgraduálních přednášek 
z gastroenterologie, hepatologie, chirurgie a také řadu 
sympózií. Součástí kurzu bylo sdělení doc. Urbana,  
předsedy ČGS o činnosti výboru v roce 2020, které 
nahradilo tradiční informaci z plenárních schůzí. Zpráva je 
Vám k dispozici on-line na https://www.cgs-cls.cz/zprava-
-o-cinnosti-vyboru-cgs-2020/. Vaše připomínky k činnosti 
adresujte prosím doc. Urbanovi na ondrej.urban@fnol.cz.

Dne 3. 12. 2020 proběhlo jednání pracovní skupiny 
MZ pro Sazebník výkonů za účasti členů výboru ČGS 
prof. Rejchrta a prim. Hrdličky. Do Sazebníku pro rok 
2022 byly akceptovány tyto nové kódy: Reprocessing 
flexibilních endoskopů pro digestivní endoskopii (platnost 
od roku 2023), endosonograficky navigovaná drenáž  
v GIT, endoskopická transmurální resekce, intraduktální 
elektrohydraulická litotripse, perorální endoskopická 
myotomie a endoskopická sutura. Spolu s dříve schváleným 
kódem pro HD endoskopii se jedná o významný“ balíček“, 
zlepšující úhradu digestivní endoskopie.

Dne 18. 12. 2020 proběhlo v kanceláři premiéra Ing. 
Babiše jednání předsedů ČGS (doc. Urban) a SGO (prof. 
Zavoral) na téma „centra digestivní endoskopie“. Jednání se 
zúčastnili on-line rovněž ministr zdravotnictví doc. Blatný 
a ředitel VZP Ing. Kabátek a bylo velice konstruktivní. 
Po obhajobě projektu na vědecké radě MZ v únoru 2020 
jsme nyní získali podporu také těchto klíčových politiků 

a manažerů. Koncept odborné náplně center finalizuje 
tým vedený prof. Rejchrtem a v nejbližší době bude zaslán 
členům ČGS k oponentuře.

Vážené kolegyně a kolegové, děkujeme Vám, že jste  
v letošním krizovém roce čelili výzvám pandemie důstojně 
a s ohledem na zájmy našich nemocných. Jsme přesvědčeni 
o tom, že ani z organizačního hlediska se nejednalo o rok 
ztracený. Pro výbor jste byli důvodem k existenci a zdrojem 
inspirace. Bylo nám ctí pro gastroenterologickou společnost 
pracovat a jsme odhodláni v této činnosti pokračovat se 
stejným úsilím také v roce 2021. 

Do nadcházejícího roku Vám přejeme hodně osobního 
štěstí a radosti z práce v oboru gastroenterologie.
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