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Vážení členové ČGS ČLS JEP,

s příchodem jara bychom Vás rádi seznámili se současným děním v naší společnosti.
Jak jsme Vás již informovali, počátkem letošního roku jsme
vypsali soutěž na učebnici Gastroenterologie a hepatologie.
Ve výběrovém řízení dne 16. 3. 2016 uspěl návrh vedoucího editora
prof. Miroslava Zavorala, Ph.D. V této fázi rádi prozrazujeme, že
se jedná o dlouhodobý koncept, který svým názvem vzdává hold
nejvýznamnějšímu českému gastroenterologovi prof. Mařatkovi.
V autorském kolektivu jsou zastoupeni odborníci ze 4 společností. Vedle České gastroenterologické společnosti jsou to Společnost
pro Gastrointestinální onkologii, Česká hepatologická společnost
a Česká chirurgická společnost. Věříme, že společně stojíme na
startovací čáře projektu, který ocení mnoho dalších generací
gastroenterologů.
Výbor a členové ČGS spolupracují na přípravě několika velkých
odborných akcí. Tradiční vzdělávací a diskusní gastroenterologické
dny se budou konat pod garancí ČGS a prezidenstvím prof. Julia
Špičáka, CSc. ve dnech 8. -10. 12. 2016. Tato akce má vždy velmi
vysokou odbornou úroveň, což ve spojení s geniem loci našich
nejslavnějších lázní jistě přitáhne Vaši pozornost. O přípravě doporučeného postupu pro metodou koloskopie, který bude na této
akci oponován, Vás bude informovat zpravodaj Endoskopické
sekce. Více na www.gastrodny2016.cz.
Druhou významnou podzimní akcí s gastroenterologickým
obsahem bude 1. národní kongres gastrointestinální onkologie
s mezinárodní účastí, který pořádá Společnost pro gastrointestinální onkologii ve dnech 3. - 5. 11. 2016 v Praze. V třídenním programu naleznete vše podstatné o gastrointestinální onkologii.
Účast přislíbila řada renomovaných domácích a zahraničních odborníků. Jmenujme zde alespoň Michala Kaminskeho z Polska,
Nadira Arbera z Izraele nebo Prateeka Sharmu z USA. Více na
www.gioncology2016.org.
O přípravách 38. Českých a Slovenských endoskopických
dnů, konaných ve dnech 5. - 6. 5. 2016 v Hradci Králové
Vás bude informovat výbor Endoskopické sekce. Více na
www.endoskopickedny2016.cz.
Dne 24. 3. 2016 proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví jednání
Pracovní skupiny pro sazebník, do kterého pracovní skupina ČGS
(bez titulů Urban, Hrdlička, Koželuhová, Stehlík, Vaňásek) předložila návrhy celkem 5 nových registračních listů. Jednání bylo
konstruktivní a vstřícné. Byly akceptovány návrhy kódů cholangioskopie Spyglass a divertikulotomie Zenkerova divertiklu. Metoda
tetováž a nové metody stavění krvácení (Danišův stent, Hemospray,
OVESCO a fibrinové lepidlo) budou řešeny novými položkami
v seznamu ZUM. Jednání o úhradě high-definiton endoskopie
a virtuální chromoendoskopie budou pokračovat v průběhu roku
a koordinovány s přípravou doporučeného postupu pro koloskopii.
V loňském roce došlo k navýšení počtu center pro biologickou léčbu IBD. Cílem bylo zjednodušit geografickou dostupnost
k této terapii. V souvislosti s tím se někteří členové výboru ČGS
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na regionální úrovni zúčastnili jednání mezi plátci péče a zájemci
o nová centra. Chtěli bychom zde konstatovat, že doporučující názor
ČGS byl v těchto jednáních významný. Od 1. 3. 2016 začal fungovat
celostátní registr CREDIT, který zaznamenává údaje o IBD pacientech na biologické léčbě.
Výbor ČGS pracuje na zřízení odborných registrů. Návrhy na
další registry jsou diskutovány. Cílem odborných registrů je získat
přehled o základních parametrech našeho oboru v České republice,
což je potřebné z důvodů odborných i organizačních.
V současné době probíhají první volby do Sekce mladých gastroenterologů, kterou nyní tvoří více než 40 členů. Elektronické volby
za výbor ČGS organizuje vědecký sekretář prim. MUDr. Jiří Cyrany,
Ph.D. Nejbližší odborná akce této skupiny se bude konat ve dnech
7. - 8. 4. 2016 v Českých Budějovicích pod organizační taktovkou
prim. MUDr. Olgy Shonové. Více na www.budejovicegastro2016.cz.
Určitě se nezapomeňte podívat, co je nového v Diskusním fóru
ČGS http://forum.endoskopiste.cz, ve kterém počet příspěvků již
překročil první stovku. Uvedenou platformu můžete kromě prezentace zajímavých případů a neformální diskuse využít například
i pro podrobné informace o odborných akcích ve Vašem regionu.
Pokud jste zapomněli nebo ztratili heslo, vyžádejte si, prosím,
nové od správce fóra prim. MUDr. Vítka, Ph.D., MBA (mail
vitek@kolonoskopie.cz). Na stránkách společnosti www.cgs-cls.cz
pak, prosím, využijte aktualizovaný centrální kalendář odborných
akcí http://www.cgs-cls.cz/kalendar-akci/udalosti-2016.
Výbor ČGS deklaroval maximální podporu rozvoje oboru v regionech. Připravujeme plán výjezdních schůzí, na kterých se ve spolupráci s gastroenterology konkrétního regionu setkáme se zástupci
regionální samosprávy, plátci péče a médii. První výjezdní zasedání
se bude konat ve dnech 9. -10. 6. 2016 v Liberci.

Závěrem nám dovolte připomenout, že vítáme všechny podněty směřující ke zlepšení podmínek pro poskytování gastroenterologické péče v naší zemi.
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