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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  
České gastroenterologické společnosti  

ČLS JEP 
7. 9. 2022 v 18:00 hodin, Hradec Králové 

 
 

 

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

Revizní komise:  

Hosté: Jan Krušina 
 

Omluveni: Jan Bureš, Přemysl Falt, Luděk Hrdlička, Radan Keil, Karel Lukáš, Vladimír Nosek, Julius Špičák 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kontrola zápisu  

2. Zpráva o činnosti výboru v období 2018-2022 (O. Urban) 

3. 17. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 1. - 3. 12. 2022 (M. Lukáš) 

4. Centra digestivní endoskopie (O. Urban) 

5. Projekt SGO – vzdělávání v gastro-onkologii (O. Urban) 

6. Úhrady, návrhy nových kódů (L. Hrdlička)  

7. Volby do výboru ČGS 2022 (J. Cyrany) 

8. Sekce ambulantních gastroenterologů (L. Hrdlička)  

9. Pracovní skupina pro IBD (M. Bortlík) 

10. Sekce mladých GE (P. Falt) 

11. Web ČGS, příprava plenární schůze ČGS (P. Vítek) 

12. Časopis Gastroenterologie a hepatologie (M. Lukáš) 

13. Zpráva pokladníka (V. Nosek) 

14. Různé, diskuse 

 
 

Průběh jednání: 

1. Zahájení, seznámení s programem a kontrola úkolů z posledního zasedání (O. Urban) 

▪ přivítání a seznámení s programem jednání 

▪ usnášeníschopnost: zasedání přítomna více než polovina členů výboru - zasedání je usnášení schopné 
dle platného jednacího řádu ČLS JEP  
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2. Zpráva o činnosti výboru ČGS (O. Urban) 

▪ Vyšla v časopise Gastroenterologie a hepatologie 04/2022, poděkování za dodané podklady 
 

3. 17. Vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny (M. Lukáš) 
 

▪ Prezentace programu viz příloha 

▪ Plenární schůze – QR kód na jmenovce, hlasování – skrutátoři, schválení Pracovní skupiny pro motilitu 
GIT a její poruchy 

▪ Všechny přednášky budou natáčeny do Videoknihovny ČGS 

▪ 4 kurzy hands on training – program P. Falt, I. Tachecí 

▪ Mobilní aplikace – postery, individualizovaný program, možnost nastavení upozornění, ke stažení pro 
IOS i Android, abstrakty volných sdělení 

▪ Postery – dotykové obrazovky v prostorách kongresu – v 1. patře mezi Kongresovým a Malým sálem  

▪ Abstrakta v tištěné podobě – součást časopisu č. 6/2022 Gastroenterologie a hepatologie 

▪ Kongresové noviny – pouze elektronicky, 2 čísla 

▪ Čtvrtek večer – uvítací večeře 

▪ Videomaraton – náplň připraví Endoskopická sekce 

▪ Zahájení kongresu: Čestné členství – návrhy, Kasafírkova cena, cena časopisu 

▪ Jednotný templát prezentací pro na postgraduální kurz 

▪ Slovenská gastroenterologická společnost – oficiální pozvání na kongres (Lukáš, Urban) 

▪ Aktuálně přihlášeno 170 účastníků, kalkulováno na 800 účastníků 

▪ Ekonomika kongresu je zajištěna 

▪ Setkání s partnery: čtvrtek ve 14 hodin (účast odstupující i nový výbor) 
 

4. Centra digestivní endoskopie (O. Urban) 

▪ Žádosti zasílány do 31.8. – zpracování žádostí Odbor zdravotní péče MZ ČR pod vedením Mgr. 
Venuše Škampové  - bude stanovena výběrová komise (členy zástupci ČGS) 

▪ Ustanovení center – konec října 2022 

▪ Zařadit schůzi vedoucích Center vysoce specializované péče digestivní endoskopie: pátek 2. 12. 2022, 
17:30 – kongres Karlovy Vary, hotel Thermal (pozvánka O. Urban, S. Rejchrt, administrace M. 
Pfeiferová) 

 
5. Projekt SGO – specializované vzdělávání v gastroonkologii (O. Urban) 

▪ Prezentována první informace o projektu,  

▪ Projednáno, výbor bere projekt na vědomí a oceňuje aktivity SGO s cílem prohlubování 
multioborové spolupráce gastroenterologů v rámci onkologické péče. Výbor ČGS je připraven 
k další diskuzi a k eventuálnímu zapojení ČGS na základě konkrétních aktivit.  

 
6. Úhrady, návrhy nových kódů (O. Urban) 

▪ Odstranění optických přístrojů z registračních listů, nahrazení videotechnikou, zjednodušení 
vykazování bez rozdílových video/HD kódů.  

▪ Změnové řízení u 31 endoskopických výkonů (základních i terapeutických) 

▪ Projednání na MZ listopad/prosinec 2022, v případě úspěchu platnost od 1.1.2024 

▪ Navýšení bodového ohodnocení u všech výkonů (v porovnání se současností včetně přičítacích HD 
videorozdílových kódů): např. Gastroskopie +110b., koloskopie +357b., screeningové koloskopie 
+189b., ERCP +341b. 

 
7. Volby do výboru ČGS 2022 (J. Cyrany) 

▪ Online pracovní schůzka s volební komisí – červenec 2022 

▪ Volby probíhají pod vedením volební komise  
 

Harmonogram voleb: 
Uzavření volebních seznamů:  do 30. 6. 2022 
Registrace elektronické volby:  do 31. 7. 2022 
Nominace kandidátů (20+5): 5. - 16. 9. 2022 
Potvrzení kandidatur:   17.- 30. 9. 2022 
Vlastní volby (13+3):  3. - 14. 10. 2022 
Schůze volební komise:   17. - 31. 10. 2022 
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Ustanovení nových struktur:  1. 12. 2022 
 

 
8. Sekce ambulantních gastroenterologů (O. Urban) 

▪ Analýza trhu dezinfektorů 

▪ Přehled automatických dezinfektorů s technickými parametry – nezbytnost pro pracoviště žádající o 
nový dezinfekční kód 

▪ Začíná dohodovací řízení o úhradách – návrh konsensuální – blíží se výkonovému systému  
 

9. Pracovní skupina pro IBD (M. Bortlík)  

▪ Zasedání PS IBD Mikulov- červen 2022 – příprava Doporučení pro diagnostiku a léčbu Crohnovy 
choroby 

▪ 23. září 2022 – Biologická léčba IBD, Praha 

▪ 10. – 11. listopadu 2022 IBD intenzivní kurz, Praha 

▪ 7000 pacientů v registru CREdIT 
 

10. Sekce mladých gastroenterologů (O. Urban) 

▪ Probíhá dotazníkové šetření – vzdělávání v oblasti gastroenterologie 

▪ Problematika  postgraduálních kurzů 
 

11. Web ČGS, příprava plenární schůze ČGS (P. Vítek) 

▪ Web aktualizován, plenární schůze řešena v rámci 17. vzdělávacích a diskusních GE dní 
 

12. Časopis Gastroenterologie a hepatologie (M. Lukáš) 

▪ 04/2022 – tematicky zaměřeno Klinická a experimentální gastroenterologie (T. Hucl) 

▪ 05/2022 – příprava  

▪ Dostatek článků, zapojují se slovenští gastroenterologové 

▪ Žádost o zařazení do MEDLINE – podána 03/2022, vyřízení předpoklad 11/2022 
 

13. Zpráva pokladníka 

▪ Stav účtu: 5 637 020 Kč 
 

14. Různé 

▪ Dopis z MZ ČR – vyjádření k žádosti Thomayerovy nemocnice na vytvoření a organizaci banky stolice 
k fekální bakterioterapii:  

▪ Výbor ČGS podporuje aktivity v oblasti zajištění a organizace fekální bakterioterapie v České 
republice včetně banky stolice. Pro další rozhodnutí o podpoře projektu bude potřeba 
vyjasnění některých okruhů (příbuzenská vs. nepříbuzenská fekální bakterioterapie, síť bank 
pokrývajících ČR, logistika, metodika odběru a uchovávání, stanoviska ostatních odborných 
společností). ČGS JEP je připravena k dalším jednáním.  

▪ Národní chirurgický kongres – Praha, květen 2023 – prof. Kala, předseda – návrh uspořádat sekci 
ČGS, příprava programu za ČGS O. Urban, osloví členy výboru 

▪ Požadavek ÚZIS (Národní centrum pro zdravotnickou nomenklaturu) na validaci českého překladu 
MKN 11. Provede tým pod vedením vědeckého sekretáře – doc. Tachecí.   

▪ CGSG navázala spolupráci s firmou Maia-labs navázanou personálně na VUT Brno, testování a vývoj 
modulů umělé inteligence v GI endoskopii. Projekt je otevřen centrům napříč. ČR.  

▪ Elastografie – informace od L. Hrdličky - prezentováno – Výbor si vyžádal stanovisko České 
hepatologické společnosti 

▪ Pozvánka k diskusi u kulatého stolu k problematice biosimilars - SÚKL – zúčastní se (M. Lukáš nebo 
M. Bortlík) 

▪ Návrh odměny M. Pfeiferová - 50 000,- A. Kovaříková -25 000,- - výbor odhlasoval – PRO: všichni 
přítomní (9) 

▪ přijímání nových členů (O. Urban) 
ČGS:    5 nových členů 
ES ČGS: 1 nový člen 
SMG ČGS:  4 noví členové 
Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS: 0 nových členů 
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Termín následujícího jednání výboru ČGS ČLS JEP:  
30. 11. 2022, 17 hodin - hotel Thermal, Karlovy Vary 
 
Zapsal: Ilja Tachecí  
 
 
Ověřil: Ondřej Urban 
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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  2022 

7/2020 Nové kódy Rejchrt, Hrdlička, 
Urban 

průběžně 

10/2020 Centra digestivní 
endoskopie 

Urban, Rejchrt, Vítek, 
Falt, Tachecí 

průběžně 

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

Bortlík, Lukáš průběžně 

2/2022 17. vzdělávací a 
diskuzní 
gastroenterologické dny 

Lukáš 12/22 

9/2022 Validace českého 
překladu MKN 11 

Tachecí 11/22 

 

 
 


