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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  
České gastroenterologické společnosti  

ČLS JEP (telekonference) 
10. 6. 2021 v 14:00 hodin 

 
 

 

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

Revizní komise: Jan Bureš 

Hosté: Martina Pfeiferová 
 

Omluveni: Karel Lukáš, Radan Keil, Julius Špičák 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů (O. Urban) 

2. 7. kongres ČGS 2021 (J. Koželuhová, M. Horna) 

3. Joint meeting WGO/CGS 2021 (J. Špičák) 

4. Kongres České internistické společnosti 2021  (I. Tachecí) 

5. ESGE Days 2022 (S. Rejchrt, T. Hucl) 

6. Centra digestivní endoskopie (O. Urban) 

7. Jednání o kódech, návrh nových kódů (L. Hrdlička) 

8. Časopis (M. Lukáš) 

9. Zpráva o činnosti ES ČGS (S. Rejchrt) 

10. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro IBD (M. Bortlík) 

11. Zpráva o činnosti SMG (P. Falt) 

12. Zpráva pokladníka (V. Nosek) 

13. SUKL, registr FAP (J. Cyrany) 

14. Vyhlášení voleb Sekce ambulantních gastroenterologů (J. Cyrany) 

15. Webové stránky ČGS (P. Vítek) 

16. Schůze výboru ČGS 7.10. 2021 v Praze / křest Mařatkovy gastroenterologie (O. 

Urban) 

17. Různé, diskuse 
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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. 7. kongres ČGS 2021 v Praze (J. Koželuhová) 

 prezentace přílohou zápisu 

 finalizace programových bloků do 1.7.2021  

 první blok kongresu bude veden jako prezenční 

 návrh na udělení čestného členství: prof. Tlaskalová, MUDr. Marek Beneš in memoriam – návrhy bez 
připomínek – výbor odsouhlasil nominované čestné členy 

 vydání kongresových novin – elektronicky - v době konání kongresu – stanovena redakční rada (I. 
Tachecí, P. Vítek. J. Koželuhová) 

 prezentace programu viz příloha 

 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 předsedajících  

 jednotný vzor prezentací 
 

3. Kongres WGO 2021 (J. Špičák) 

 bod stažen z jednání, nejsou nové informace, prof. Špičák nepřítomen. 
 

4. ESGE Days 2022, 28. – 30. 4. 2022 (S. Rejchrt, T. Hucl) 

 prezentace přílohou zápisu 

 hybridní kongres 

 42. české a slovenské endoskopické dny 2022 v Praze (28.4.2022) budou součástí ESGE days 2022 

 návrh prezident 42. českých a slovenských endoskopických dnů 2022: T. Hucl 

 členové vědeckého výboru ČGS spolupracujícího na ESGE days 2022: T. Hucl, O. Urban, I. Tachecí 
 

5. Centra digestivní endoskopie (O. Urban) 

 návrh autorského týmu ČGS vedeného prof. Rejchrtem byl oponován prof. Burešem, prof. Špičákem 
a prof. Zavoralem 

 proběhla schůzka s ministrem zdravotnictví (Mgr. Vojtěch) a ředitelem VZP (ing.Kabátek) – ČGS 
získala podporu pro realizaci center 

 poděkování oponentům, prof. Zavoralovi a společnosti SGO za spolupráci 
 

6. Jednání o kódech, návrh nových kódů (L. Hrdlička) 

 výsledek jednání: 9 pro, 2 proti (hlasy plátců) je zklamáním, nebyla dodržena ústní dohoda sjednaná 
před dvěma roky 

 HD rozdílový kód nebyl přijat 

 pracovní skupinou byla ČGS vyzvána překalkulovat na non-HD výkony 

 prof. Rejchrt: podat nový návrh na kalkulaci o 30 % nižší 

 v nemocnicích posiluje cena digestivní endoskopie díky DRG 

 M. Bortlík – návrh ponechat kalkulace s HD výkony (změna bude odražena v budoucnu) 

 O. Urban – velké změny se budou odehrávat v rámci dezinfekcí 

 L. Hrdlička – návrh uspořádat na půdě VZP další schůzku s novým přepočteným návrhem 
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7. Časopis (M. Lukáš) 

 připravuje se č. 3 – Digestivní endoskopie (O. Urban) 

 připravuje se č. 4 – Klinická a experimentální gastroenterologie (T. Hucl) 

 ekonomika časopisu – je profitabilní – cca 15 000 Kč na číslo, o 40 Kč se navýšily náklady na poštovné 
– bude zaslána kalkulace 

 diskutována spolupráce se slovenskou stranou (O. Urban), složení redakční rady, návrhy na zlepšení 
 
Telemedicína (M. Lukáš)  

 proběhlo jednání na MZ ČR – přiznání kódu 13150 – v sazebníku od příštího roku 
 

8. Endoskopická sekce (S. Rejchrt) 

 proběhla aktualizace stránek endoskopiste.cz 

 pokračuje práce na guidelines 

 vykazování HD videokódu (15446 - 122 bodů) 
 

9. Informace PS IBD (M. Bortlík) 

 registr CREdIT – reporty na centra 

 2. června 2021 – telekonference PS IBD – Doporučení pro léčbu ulcerózní kolitidy – do časopisu 

 informace o revize probíhajících v centrech – odmítnutí úhrad – často milionové částky – 
sankcionování lékařů v centrech – diskrepance mezi SPC a léčbou lege artis 

 usnesení výboru ČGS: Na základě informací o průběhu revizí zdravotních pojišťoven v centrech pro 
podávání biologické léčby pacientům s idiopatickými střevními záněty pověřuje výbor České 
gastroenterologické společnosti ČLS JEP doc. Bortlíka a prof. Lukáše, aby jménem ČGS iniciovali 
jednání s plátci zdravotní péče zaměřená na průběh a výsledky těchto revizí. Cílem těchto jednání by 
mělo být zapojení ČGS (prostřednictvím odborných stanovisek v případech odmítnuté úhrady) tak, 
aby byla zajištěna adekvátní léčba IBD pacientů a minimalizovány negativní ekonomické dopady 
revizí v jednotlivých centrech. O průběhu a výsledcích jednání bude průběžně informován výbor 
ČGS. 

 
10. FAP a SÚKL 

 Report registru FAP přílohou zápisu 

 Publikační činnost – plán článek, kapitola v knize 

 SÚKL – běžná agenda + vyjádření k léku Jorveza (ve spolupráci s I. Mikoviny Kajzrlíkovou) 
 

11. Český internistický kongres 20. – 23. 10.2021, Brno (I. Tachecí) 

 Příprava bloku ČGS zaměřeného na IBD ve spolupráci s M. Bortlíkem (I. Tachecí) 

 J.Cyrany byl osloven ke spolupráci na bloku jaterní cirhóza z pohledu internisty– návrh programu 
v příloze 

 
12. Vyhlášení voleb Sekce ambulantních gastroenterologů (J.Cyrany) 

 Výbor ČGS ČLS JEP vyhlašuje volby do rady Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS ČLS 
JEP. 

 Všichni členové Sekce ambulantních gastroenterologů mají možnost předvolební prezentace 3 
měsíce před volbami (od 11. 6. do 31. 8. 2021) na webových stránkách ČGS. 

 Volby proběhnou v termínu od 6. 9. 2021 do půlnoci 19. 9. 2021. 

 Výbor zvolil tyto členy volební komise (hlasováno jednotlivě): 
MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D., Hradec Králové      PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
MUDr. Naděžda Machková, Praha, člen Sekce ambulantních gastroenterologů 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
MUDr. Štěpán Šembera, Ph.D., Hradec Králové   PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Přílohy: 

 Průvodní dopis - k publikaci 11. 6., 30. 7.a 30. 8. 2021 

 Pozvánka k volbám - ke spuštění 6. 9. 2021. 
 

13. Informace Sekce mladých gastroenterologů (P. Falt) 

 překlady doporučených postupů – odevzdány – 16 překladů, bude vyplaceno 2 000 Kč za každý překlad 
 

14. Zpráva pokladníka (V.Nosek) 
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 Stav účtu: 3 346 000,-, hospodaření je vyrovnané 
 

15. Webové stránky (P.Vítek) 

 aplikace – správa dr. Pipek – možnost push notifikací 

 zasílání akcí do kalendáře ČGS 

 aktualizace stránek endoskopiste.cz 
 

16. Ostatní  

 plánované schůze výboru: 7. 10. 2021, Praha (před křestem knihy Mařatkova gastroenterologie) – 
hybridní forma (možnost osobní účasti i telekonferenčního připojení), 9. 11. 2021, Praha hotel Clarion 
(před zahájením kongresu),   

 L. Hrdlička – žádost o aktivaci členů pro práci pro Sekci ambulantních gastroenterologů 

 společnost The European Section and Board of Gastroenterology a Hepatology – delegáti prof. Lukáš 
a prof. Zavoral – dle vyjádření delegátů bude ukončena spolupráce 

 žádost o podporu vytvoření funkční licence v sonografii – ČGS zatím bez vyjádření 

 přijímání nových členů (M. Pfeiferová, O. Urban) 
žádné nové žádosti o členství 
ČGS:    6 nových členů 
ES ČGS: 1 nový člen 
SMG ČGS:  3 noví členové 
Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS: 1 nových člen 

Termín následujícího jednání výboru ČGS ČLS JEP:  
7. 10. 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, 
Urban 

průběžně 

9/2020 Aktuality a podpora 
endoskopistům 
v souvislosti s pandemií 
COVID_2019  

Tachecí, Urban, 
Rejchrt, Lukáš, Falt, 
Hrdlička 

průběžně 

10/2020 Centra digestivní 
endoskopie 

Urban, Rejchrt, Vítek, 
Falt, Tachecí 

průběžně 

10/2020 Organizace  7. kongresu 
ČGS 2021 v Praze  

Koželuhová, Rejchrt, 
Tachecí, Urban 

10.11.2021 

1/2021 Spolupráce na kongresu 
4.ESGE Days, Praha 

Hucl, Rejchrt, Tachecí, 
Urban 

4/2022 
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2022 

2/2021 Organizace 42. českých 
a  slovenských 
endoskopických dnů, 
Praha 2022 

Hucl 4/2022 

3/2021 Organizace bloku ČGS 
na Kongresu české 
internistické společnosti 
2021 

Tachecí 10/2021 

4/2021 Organizace voleb Sekce 
ambulantních 
gastroenterologů  

Cyrany 9/2021 

5/2021 Jednání s plátci 
zdravotní péče 
zaměřená na průběh a 
výsledky revizí 
v centrech biologické 
léčby  

Bortlík, Lukáš průběžně 

 

 
 


