
Stránka | 1  
 

 
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  
České gastroenterologické společnosti  

ČLS JEP 
7. 10. 2021 ve 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: Karel Lukáš, Julius Špičák 

Hosté: Martina Pfeiferová 
 

Omluveni: Jan Bureš, Radan Keil 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

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

2. 7. kongres ČGS, úkoly pro jednotlivé členy výboru (J. Koželuhová, M. Horna, ostatní 

členové výboru) 

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

4. ESGE days 2022 (S. Rejchrt, T. Hucl, I. Tachecí, O. Urban) 

5. Volby do Rady Sekce ambulantních gastroenterologů (J. Cyrany) 

6. Vyhlášení výběrového řízení na Vzdělávací a diskusní postgraduální dny 2022, 

Karlovy Vary (O. Urban) 

7. Přípravy zprávy o činnosti výboru za rok 2021 (O.Urban) 

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

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

10. Časopis (M. Lukáš) 

11. Zpráva o činnosti Sekce ambulantních gastroenterologů (L. Hrdlička) 

12. Zpráva o činnosti SMG (P. Falt) 

13. Zpráva pokladníka (V. Nosek) 

14. SUKL, registr FAP (J. Cyrany) 

15. Zpráva o webu ČGS (P. Vítek) 

16. 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 jednání 

 poděkování teamu IKEM za vynikající organizaci přenosu v rámci UEGW  

 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, M. Horna) 

 aktuálně přihlášeno 345 účastníků, kalkulováno na 700 účastníků 

 ekonomika kongresu je zajištěna 

 všem aktivním účastníkům byly rozeslány instrukce k natáčení prezentací, informace na stránkách 
kongresu 

 prezentace o kongresu (přílohou zápisu) 

 program dokončen, finální program 10. 10. 2021 

 4 zahraniční účastníci, volná sdělení – celkem 6 přihlášených, 5 posterů – zahrnuto do sekce VARIA 

 10 satelitních symposií – pouze 2 firmy dodaly program svých bloků 

 průběh kongresu – sál Tycho a Kepler – dvě streamovací studia  

 prezenčně pouze předsedající ve studiu – jejich prezentace bude předtočená 

 začátek je prezenční – prof. Tlaskalová , dvě vyzvané přednášky prof. Lukáš, doc. Urban, předání 
čestného členství 

 všechny přednášky budou po skončení kongresu k dispozici ve videoknihovně i na stránkách 
MHConsulting 

 kongresové noviny – ve spolupráci s dr. Doležalem, budou vydány 3 výtisky jako pdf – elektronicky, 
rozeslány všem členům ČGS, redakční rada (I. Tachecí, P. Vítek. J. Koželuhová) 

 bannery + inzerce na kongresu: Klinická pankreatologie, kongres WGO, IBD intenzivní kurz, ESGE 
2022 

 setkání s partnery: čtvrtek v 10 hodin (účast doc. Urban, prof. Lukáš, prof. Rejchrt, doc. Tachecí + 
zájemci z výboru) 

 pozvání prezidentky kongresu na večeři výboru - čtvrtek večer 

 vysílací studio stěny ČGS + křesla 

 schůze výboru 9. 11. 2021 od 16 hodin (po schůzi výboru domluvena změna na 10. 11. v 19h) 

 prezentace programu  

 zapojení sester – blok, předsedkyně A. Brucknerová 

 zakončení kongresu – highlights kongresu – J.Cyrany, L. Hrdlička, P. Falt – prezenčně  

 stánek ČGS  

 volná sdělení + abstrakta – zveřejnění v časopise č. 05/2021 

 informace pro: Slovenskou gastroenterologickou společnost, Společnost českých patologů ,Českou 
onkologickou společnost, Českou chirurgickou společnost, Českou hepatologickou společnost,  
endoskopické sestry  

 otázka kontroly délky přednášky (T. Hucl) –odpovědnost předsedajících – obeslat předsedající 
 

3. Gastro 2021 Prague (kongres WGO) (J. Špičák) 

 hybridní kongres 

 80 % přednášejících potvrdilo účast 

 program je téměř hotov (pět sekcí)  

 dokončuje se způsob záznamu prezentací 

 přednášející členové výboru – ověřit názvy v rámci sekcí – předsedající sekcí, v českém programu 
dvojjazyčný název – upgrade přednášek z loňského roku - program bude rozeslán do konce týdne 

 byl podepsán dodatek k trojstranné smlouvě Guarant-WGO-ČGS z loňského roku, ekonomickou 
zodpovědnost má Guarant, na případném výnosu se na třetiny dělí WGO, Guarant, ČGS 

 bude pokračovat propagace kongresu, newsletter věnovaný nadcházejícím kongresům (O. Urban) 

 highlights programu – budou obesílány organizační agenturou Guarant 
 

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

 prezentace (přílohou zápisu) 
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 hybridní kongres, Kongresové centrum Praha 

 42. české a slovenské endoskopické dny 2022 v Praze (28.4.2022) budou součástí ESGE days 2022, 
prezident T. Hucl – program odeslán do ESGE 

 pro aktivní účastníky platí podmínky jako pro členy faculty, budou obeslání sekretariátem ESGE 

 ESGENA - spolupráce na programu 

 pozvánka na společnou večeři ESGE + ČGS – sobota 30. 4. 2022 pro členy výboru a Endoskopické 
sekce 

 endoskopické přenosy z IKEM + z Itálie 

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

 sponzoring české firmy (podpora registrací) 

 deadline pro zasílání abstrakt 7. 12. 2021 (výzva k zasílání abstrakt z českých pracovišť) 

 návrh na podporu registrací pro mladé gastroenterology z ČGS 

 rozhovor do kongresových novin (prof. Messmann) 
 

5.  Volby do Rady Sekce ambulantních gastroenterologů (J. Cyrany) 

 informace o průběhu a výsledcích voleb  

 Rada Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS pro období 2021-2025: 
MUDr. Luděk Hrdlička 
MUDr. Michal Pročke 
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 
MUDr. Pavel Klvaňa 

 
6. 17. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny, termín 1. – 3. 12. 2022, Karlovy Vary 

 výbor České gastroenterologické společnosti vyhlašuje výběrové řízení na organizaci Postgraduálních 
gastroenterologických dnů 

 výběrové řízení proběhne dne 9. 11. 2021, přihlášky zasílat do 31. 10. 2021 na mail 
pfeiferova.martina@gmail.com 

 
7. Zpráva o činnosti výboru ČGS 2021 (O. Urban) 

 do konce října zaslat informace o činnosti jednotlivých sekcí a pracovních skupin na mail: 
pfeiferova.martina@gmail.com 

 pracovní skupiny obešle (M. Pfeiferová) 
 

8. Endoskopická sekce (S. Rejchrt) 

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

 43. slovenské a české endoskopické dny (2. – 3. 6. 2022) budou v Trenčíně, Slovenská republika 

 Kasafírkova cena, deadline 31. 10. 2021 – vyhlášení v rámci 7. kongresu ČGS 

 komunikace se zdravotní pojišťovnou – upřesnění PMAT a ZUM, 15066, 15068, 15070, 15060, 15062, 
15064, info bude v rámci  kongresových novin (L. Hrdlička) 

 návrh připravit doporučený postup pro desinfekci, využít evropské guidelines (L. Hrdlička, S. Rejchrt) 

 nabídka duálního členství pro členy Endoskopické sekce (80 EUR), do programu je se možné zapojit 
při účasti minimálně 70 %  členů Endoskopické sekce, připravit dotazník s cílem zjištění zájmu mezi 
členy, vysvětlující článek do kongresových novin 
 

9. Informace PS IBD (M. Bortlík) 

 registr CREdIT – aktualizace v rámci nových léků přicházejících na trh 

 symposium Biologická léčba IBD, 24.9.2021– společná akce s PS IBD  

 Jednání PS IBD 23. 9. 2021  – Doporučení pro léčbu ulcerózní kolitidy – bude publikováno v časopisu 
GH 

 XIX.. IBD intenzivní kurz, O2 Universum, 25. – 26. 11. 2021 + life přenos z ISCARE 

 účast na jednáních na VZP o průběhu revizí zdravotních pojišťoven v centrech pro podávání 
biologické léčby pacientům s idiopatickými střevními záněty – proběhlo jednání s náměstkem 
Šmehlíkem (M. Bortlík, M. Lukáš)  

 několik GE pracovišť avizuje potenciální problém při zajišťování financí pro biologickou léčbu 
nemocných zařazených do ukončené klinické studie (Vedolizumab – 4013). Usnesení: Výbor ČGS ČLS 
JEP, v zájmu zajištění odpovídající péče o pacienty s idiopatickými střevními záněty, kteří byli léčeni 
vedolizumabem v ukončené studii Vedolizumab – 4013, považuje za vhodné navýšení finančních 
prostředků ze strany plátců zdravotní péče o částku nezbytně nutnou k pokrytí nákladů na pokračování 

mailto:pfeiferova.martina@gmail.com
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této léčby v rámci péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a to na základě 
individuálních jednání mezi plátci a příslušnými zdravotnickými zařízeními. 

 
10. Časopis (M. Lukáš) 

 ekonomika časopisu – rostou ceny tiskárny, energií 

 žádost o navýšení platby 350 Kč na osobu namísto 300 Kč 

 otázka možnosti zvýšit příjmy z inzerce 

 ČGS navýší o 50 Kč příspěvek za člena – výbor odsouhlasil již za rok 2021 
 

11. Sekce ambulantních gastroenterologů (L. Hrdlička) 

 poděkování za práci v radě sekce M. Bortlíkovi, přivítání M. Lukáše 

 sekce bude na kongresu prezentovat vlastní blok  

 poděkování za činnost L. Hrdličkovi a S. Rejchrtovi za práci na nových kódech a jednání s  VZP (O. 
Urban) 

 
12. Zpráva o činnosti Sekce mladých gastroenterologů (P.Falt) 

 překlady guidelines – vystaveny na webu endoskopiste.cz 

 tvorba aplikací (intervaly dispenzárních koloskopií apod.),aktualizace dle platných guidelines 

 sekce bude na kongresu prezentovat vlastní blok  

 multicentrický projekt – striktury u pacientů s CN 

 mladí endoskopisté – akce v rámci ESGE Days 

 z registrací na kongres bude vylosováno 10 mladých gastroenterologů, kteří získají členství ESGE 
 

13. FAP a SÚKL (J.Cyrany) 

 registr FAP - 145 pacientů, výsledky v rámci kongresu 

 SÚKL – běžná agenda 
 

14. Zpráva pokladníka (V.Nosek) 

 stav účtu: 4 227 000,-, hospodaření je vyrovnané 
 

15. Webové stránky (P.Vítek) 

 aktualizace stránek dle podkladů 

 zasílání akcí do kalendáře ČGS 
 

16. Různé  

 prezentována žádost o založení Pracovní skupiny pro motilitu GIT a její poruchy při ČGS (I. Tachecí) 
Usnesení: Na základě žádosti členů ČGS v souladu s bodem 3d Stanov výbor ČGS ustanovuje 
"Pracovní skupinu pro motilitu GIT a její poruchy". Ustanovení podléhá potvrzení nejbližším 
Shromážděním členů ČGS. 
PRO:   12               PROTI:       0             ZDRŽEL SE: 0 

 žádost prof. Martínka – nedoporučení na kandidaturu na pozici Chair  National Societies Committee, 
v UEG – vysvětlení (O. Urban) 

 Budějovice gastroenterologické – obnovení akce a spolupráce se Sekcí mladých gastroenterologů, 7. 4. 
2021, pozvánka výboru k výborové schůzi (M. Bortlík) 

 výjezdní zasedání ČGS – pokračování tradice – září 2022, Ústí nad Labem 

 Odměna volební komisi (volby do rady Sekce ambulantních gastroenterologů): předseda 20 000,-;  
členové 5 000,- výbor odsouhlasil 
PRO:   12               PROTI:       0             ZDRŽEL SE: 0 

 zpráva revizní komise – připravit k zprávě výboru (K. Lukáš) 

 přijímání nových členů (M. Pfeiferová, O. Urban) 
žádné nové žádosti o členství 
ČGS:    14 nových členů 
ES ČGS: 0 nový člen 
SMG ČGS:  12 nových členové 
Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS: 1 nový člen 
 

Termín následujícího jednání výboru ČGS ČLS JEP:  
10. 11. 2021 v 19h – hotel Clarion 
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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 
2022 

Hucl, Rejchrt, Tachecí, 
Urban 

4/2022 

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

Hucl 4/2022 

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

Bortlík, Lukáš průběžně 

 

 
 


