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s končícím létem a obdobím dovolených nám dovolte 
vás pozdravit a informovat o dění v naší společnosti. 
V uplynulém období se výbor pravidelně scházel formou 
videokonferencí. Nejbližší prezenční schůze výboru se bude 
konat 7. 10. 2021. Zápisy z jednání jsou vám k dispozici na 
webových stránkách ČGS https://www.cgs-cls.cz/o-nas/z-
jednani-vyboru-cgs/, které udržuje v chodu webmaster 
ČGS primář Petr Vítek. V průběhu pandemie jsme se snažili 
plnit všechny běžné i mimořádné úkoly, abychom udrželi 
ČGS po všech stránkách funkční. V souvislosti s pandemií 
děkujeme vědeckému sekretáři doc. Iljovi Tachecímu 
za vedení agendy odborných doporučení pro provádění 
endoskopických metod.

Blíží se 7. kongres ČGS. Bude se konat v on-line formátu 
ve dnech 10.-12. 11. 2021. Prezidentka kongresu MUDr. 
Jana Koželuhová, Ph.D. se svým organizačním týmem 
sestavila velmi zajímavý, mezioborově zaměřený odborný 
program, který naleznete na https://mhconsulting.cz/
kongres/59-7-kongres-ceske-gastroenterologicke-
spolecnosti-cls-jep-10-12-listopadu-2021/obecne-
informace. Můžeme se těšit například na tradiční 
Mařatkovu přednášku, předání čestných členství ČGS, 
předání Ceny časopisu gastroenterologie a hepatologie 
a Kasafírkovy ceny. Součástí kongresu bude rovněž 
zpráva předsedy společnosti o činnosti výboru v roce 
2021. Vyzýváme autory k přihlášení volných sdělení, 
které je možné do 20. 9. 2021 na https://mhconsulting.
cz/kongres/59-7-kongres-ceske-gastroenterologicke-
spolecnosti-cls-jep-10-12-listopadu-2021/aktivni-ucast. 
Věříme, že vás program zaujme a připojíte se k odborným 
aktivitám kongresu. Těšíme se na vaši účast.

Z dalších odborných akcí připomínáme Český 
internistický kongres, který se bude konat ve dnech 
20.-23. 10. 2021 v Brně, a to s významným přispěním 
gastroenterologů do odborného programu.  Průběžně 
dostáváte rovněž informace o dvou velkých mezinárodních 
akcích.  Jedná se o Joint meeting ČGS/WGO 2021 a ESGE 
days 2022. Obě se budou konat v Praze a našim členům 
budou přístupné za zvýhodněných podmínek.

Dosáhli jsme významného pokroku v úhradách. 
V návrhu Vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních 

výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou uvedeny následující gastroenterologické 
výkony, které by po zapracování připomínek měly 
vstoupit v platnost 1. ledna  2022. Jedná se o položky: 
Dálková kontrola pacienta s idiopatickým střevním 
zánětem (15150), intraduktální elektrohydraulická 
litotripse (15062), endoskopická transmurální resekce 
(15064), endosonograficky navigovaná drenáž v GIT 
(15066), perorální endoskopická myotomie (15068) 
a endoskopická sutura (15070). Ve vyhlášce bude dále 
uveden kód reprocesing flexibilních endoskopů (15060), 
jehož platnost je záměrně odložena do roku 2023. Jak jsme 
vás již informovali, od roku 2023 bude možné ke každému 
endoskopickému výkonu vykázat automatickou dezinfekci 
a jiný způsob reprocesingu endoskopů již nebude možný. 
Po zavedení HD rozdílového kódu a již realizovaných 
změnách v DRG úhradách se jedná o další významný krok, 
který našim pacientům usnadní přístup k nejmodernějším 
endoskopickým metodám. Zároveň trvale průběžně 
pracujeme na kultivaci základních endoskopických 
výkonů v sazebníku – Seznamu zdravotních výkonů. 
Cílem je zjednodušení vykazování a další navýšení jejich 
bodové hodnoty.  Dík za kontinuální práci v oblasti úhrad 
patří především primáři Luďkovi Hrdličkovi a profesoru 
Stanislavu Rejchrtovi.

Pracovní skupina pro IBD dokončuje text Doporučení 
pro diagnostiku a léčbu ulcerózní kolitidy, která budou 
publikována v časopisu Gastroenterologie a hepatologie. 
Připravuje Intenzivní IBD kurz pro lékaře  a zdravotní 
sestry, který by měl proběhnout koncem roku 
v kongresovém sálu IKEM, a to ve stejném formátu 
jako před pandemií covid-19. O podrobnostech včetně 
možnosti registrace budete včas informováni. Časopis 
Gastroenterologie  a hepatologie, který je již druhým rokem 
vydáván ve spolupráci s nakladatelstvím  Care Comm s.r.o., 
vychází v pravidelných dvouměsíčních intervalech. Číslo 
4 bylo obohaceno přílohou se souhrny zásadních sdělení 
z  virtuálního kongresu ECCO 21. Nyní se připravuje 
nové číslo Gastroenterologie a hepatologie se zaměřením 
na gastrointestinální onkologii, které vyjde koncem října.    

Sekce mladých gastroenterologů se podílela na překladech 
ESGE Guidelines, které jsou vystaveny na stránkách 
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Endoskopické sekce ČGS http://www.endoskopiste.cz/
guidelines/zahranicni-guidelines/.

Skupina Czech Gastroenterology Study Group pokračuje 
v podpoře multicentrické spolupráce a po zapojení 
do několika mezinárodních aktivit (registr H.pylori, využití 
umělé inteligence v kapslové endoskopii) v současné době 
realizuje dotazníkový průzkum na téma GAVE (Gastric 
Antral Aascular Ectasia) brněnských autorů, který je 
předpokládaným začátkem dalšího výzkumu v této 
oblasti. Podrobnosti i možnost zapojení (do 24. 9. 2021) 
na stránkách https://www.cgsg.cz/cs. Všechny zájemce 
o téma a příznivce spolupráce mezi centry v rámci našeho 
oboru k účasti vyzýváme. 

Jak jsme vás již informovali, 7. 10. 2021 proběhne v Praze 
slavnostní křest Mařatkovy gastroenterologie. Mezioborový 
tým vedený profesorem Miroslavem Zavoralem vytvořil 
moderní učebnici našeho oboru, o které dále prozradíme 
jen to, že vychází v nakladatelství Karolinum. Uzavíráme 
tím projekt čtyř vzdělávacích pilířů gastroenterologa, které 
tvoří učebnice, kongres, videoknihovna a časopis.

Milé kolegyně, vážení kolegové, příležitostí 
k sebevzdělávání je více než dost. Věříme, že některou 
z nabízených možností využijete. Přejeme vám klidné babí 
léto!

S úctou a pozdravem

Za výbor ČGS ČLS JEP
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I. místopředseda výboru ČGS ČLS JEP 

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
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