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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  

České gastroenterologické společnosti  
ČLS JEP (telekonference) 

21. 4. 2021 v 14:00 hodin 
 

 

 

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

Revizní komise: Jan Bureš, Julius Špičák 

Hosté: Martina Pfeiferová 
 
Omluveni: Karel Lukáš 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Zahájení schůze, kontrola zápisu (O. Urban)  

2. Očkování proti covid-19 u gastroenterologických pacientů (M. Bortlík, O. Urban) 

3. Covid-19 – návrat k normálu – stanovisko výboru (I. Tachecí, O. Urban) 

4. Centra digestivní endoskopie (O. Urban) 

5. Mařatkova gastroenterologie (O. Urban) 

6. Problémy kódu 15446 a řešení (L. Hrdlička) 

7. 7. kongres ČGS 2021 v Praze (J. Koželuhová) 

8. Kongres WGO 2021 (J. Špičák) 

9. Informace Sekce ambulantních gastroenterologů (L. Hrdlička) 

10. Informace PS IBD (M. Bortlík) 

11. Informace Sekce mladých gastroenterologů (P. Falt) 

12. Časopis GH (M. Lukáš) 

13. Organizační (M. Pfeiferová) 

14. Diskuse 

15. Závěr 
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Průběh jednání: 

1. Zahájení, seznámení s programem a kontrola úkolů z posledního zasedání (O. Urban) 
 přivítání a seznámení s programem telekonference  
 usnášeníschopnost: zasedání přítomna více než polovina členů výboru - zasedání je usnášeníschopné 

dle platného jednacího řádu ČLS JEP  
 úkoly splněny   
 

2. Očkování proti covid-19 (O.Urban) 
 prezentován dopis koordinátora PS IBD M. Bortlíka a dopis předsedy ČGS na MZ ČR  
 odpověď MZ ČR – oznámení o možnosti zařazovat pacienty s IBD od 12.4.2021 

 
3. Covid-19 (I. Tachecí) 

 představení upgrade Doporučení ČGS pro digestivní endoskopii v podmínkách rizika infekce virem 
SARS-CoV-2 k vyvěšení na stránky ČGS a rozeslání členům ČGS (I. Tachecí) 

 diskuse: R. Keil, – problém s dispenzárním sledováním pacientů v rámci screeningu KRK, návrh 
neuvádět konkrétní časové termíny  

 P. Vítek – obnovení screeningového programu v plném rozsahu s doporučenými intervaly viz 
guidelines – kapacita jednotlivých zařízení se může lišit 

 M. Bortlík – provést endoskopii v co nejbližším možném termínu 
 

4. Centra digestivní endoskopie (O. Urban) 
 dokument je z pohledu ČGS uzavřen, čekáme na přijetí na MZ ČR 
 členská základna ČGS seznámena s obsahem formou přílohy k newsletteru 

 
5. Mařatkova gastroenterologie (O. Urban) 

 na publikaci se podílelo více než 100 autorů 
 2 díly, více než 2 000 stran 
 kniha vyjde na podzim 2021, křest knihy v kostele Pražská křižovatka 7. 10. 2021 

 
6. Problémy kódu 15446 a řešení (L. Hrdlička) 

 kód schválen v prosinci 2019, v sazebníku od ledna 2021 
 prezentace přílohou zápisu 
 problém vykazování, jednání budou pokračovat 

 
7. 7. kongres ČGS 2021 v Praze (J. Koželuhová) 

 prezentace přílohou zápisu 
 finalizace programových bloků do 30.4.2021 (J. Koželuhová, S. Rejchrt, I. Tachecí, O. Urban) 
 zapojení ESGE – S. Rejchrt, T. Hucl, I. Tachecí 
 zapojení sester – blok, předsedkyně A. Tichá 
 volná sdělení + abstrakta – zveřejnění v časopise - Supplementum 
 struktura jednotlivých bloků – není stanoven pevný program – z větší části bude na předsedajícím –  
 jednotný vzor prezentací 

 
8. Kongres WGO 2021 (J. Špičák) 

 definitivní rozhodnutí o formě za 2 měsíce  
 probíhá komunikace s WGO 

 
9. Informace Sekce ambulantních gastroenterologů  (L. Hrdlička) 

 rozeslán vysvětlující dopis ke kódu 15446 
 konec volebního období stávající rady Sekce 
 usnesení: Výbor ČGS vyhlašuje volby do Rady Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS ČLS JEP. 

výbor pověřuje prim. Cyrany přípravou harmonogramu voleb a sestavením návrhu volební komise  
 

10. Informace PS IBD (M. Bortlík) 
 registr CREdIT – online jednání řídícího výboru – březen 2021  
 na další období zvolen doc. Drastich jako reprezentant ČR v ECCO 
 nedořešena otázka úhrady léku tofacitinib  
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 uvedení nové formy biologika vedolizumab – subkutánní forma 
 

11. Informace Sekce mladých gastroenterologů (P. Falt) 
 proplacení registrace za ESGE Days – 12 registrací – poděkování výboru 
 překlady doporučených postupů – do konce dubna 2021 
 webinář ČGS věnovaný SMG – 12. 4. 2021 
 zapojení do registru Hp-EuReg – ČGSG (Š. Šembera)  
 facebooková skupina SMG 

 
12. Časopis Gastroenterologie a hepatologie 

 IBD – 01/2021 
 hepatologické číslo – 02/2021 – připraveno do tisku 

 
13. Ostatní  

 Cena prof. Laty - vyhlášena s dotací 50 000 Kč, oznámení na stránkách ČGS a v časopise GH 
 webináře ČGS (T. Hucl) Endoskopická sekce – 7.6.2021 
 poděkování T. Huclovi za organizaci živého přenosu v rámci ESGE Days2021 (O. Urban) 
 stav pokladny a účtu ČGS (V. Nosek) 
 žádost dr. Kroupy – Stanovisko k zajištění nepřetržité endoskopické služby pro pacienty s krvácením 

do GIT v lůžkových zdravotnických zařízeních poskytujících akutní péči interní a chirurgickou – 
individuální, záleží na kraji, výbor nemůže řešit – návrh připravit doporučení ČGS (O. Urban) 
 žádost o schválení provádění cholangio-pankreatoskopie, FN Ostrava (O. Urban) – výbor schvaluje 
 dotaz dr. Jabandžiev - nasmlouvání výkonu 15960 Endoskopická gastrostomie – připravit odpověď 
 informace k distančnímu jednání orgánů ČLS JEP  
 přijímání nových členů (M. Pfeiferová, O. Urban) 

žádné nové žádosti o členství 
ČGS:    0 nový člen 
ES ČGS: 0 nový člen 
SMG ČGS:  0 nový člen 
Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS: 0 nových členů 

 
Termín následujícího jednání výboru ČGS ČLS JEP:  
9. 6. 2021 – bude upřesněno, zda telekonference či zasedání výboru 
 
Zapsal: Ilja Tachecí  
 
 
Ověřil: Ondřej Urban 

 
 
 
Evidence úkolů: 

Číslo: Úkol: Odpovídá: Termín: 
16/2019 Podpora registru 

CREdIT 
Bortlík průběžně 

 
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 

7/2020 Nové kódy Rejchrt, Hrdlička, průběžně 
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Urban 
9/2020 Aktuality a podpora 

endoskopistům 
v souvislosti s pandemií 
COVID_2019  

Tachecí, Urban, 
Rejchrt, Lukáš, Falt, 
Hrdlička 

průběžně 

 
 

 


