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Vážení členové ČGS ČLS JEP,
s příchodem jara bychom Vás rádi informovali o činnosti výboru a dění v naší společnosti.
Výbor ČGS ČLS JEP se v novém složení sešel celkem 3x,
zápisy ze schůzí jsou Vám k dispozici na www.cgs-cls.cz.
Další četná jednání proběhla v různém personálním složení
formou telekonferencí. Jednání jsou konstruktivní a produktivní. Hlavními diskutovanými otázkami posledních jednání
byly program podzimního národního kongresu a registry
biologické léčby a náročných endoskopických výkonů.
Většina z Vás absolvuje proces nasmlouvání nových výkonů, kterých je v aktualizovaném Seznamu zdravotních výkonů celkem osm. Na tomto místě potvrzujeme, že Zdravotnická zařízení pro screeningovou kolonoskopii mají
centrálními orgány největších pojišťoven přislíbenu úhradu
kolonoskopie (15101, 15103, 15105 a 15107) a následných
terapeutických výkonů mimo regulaci. Je pozitivní, že se pro
screeningovou kolonoskopii podařilo vyjednat vyšší úhradu.
Pět let po zavedení metody v České republice je našim nemocným k dispozici Radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu, včetně úhrady ze zdravotního pojištění (15028,15030).
Vytvořili jsme podmínky pro vznik celkem 6 center, která budou tuto léčbu poskytovat. Nově má úhradu rovněž metoda
ESD (15024) a jícnová impedance (15026).
Pro každého člena ČGS bude od počátku dubna zprovozněno Diskusní fórum ČGS, na kterém je možno řešit
odborná i organizační témata, vkládat i prohlížet obrázky
a případně i další soubory (přednášky, videa). Podrobné informace včetně Vašich přístupových údajů obdržíte
v nejbližší době v samostatném dopise a e-mailu od primáře Vítka. Stránky budou snadno ovladatelné také z mobilních telefonů a tabletů. Zkušební provoz na vzorku členů společnosti ukázal, že ovládání je intuitivní a snadno
zvládnutelné pro každého.
Nový formát webových stránek společnosti na tradiční adrese je již připraven, v současné době probíhá ještě ﬁnalizace
jejich graﬁky a konverze souborů tak, aby se jejich zobrazení přizpůsobovalo zařízení, které zrovna používáte (počítač, tablet, mobilní telefon – takzvané responzivní graﬁcké
rozhraní). Stránky budou spuštěny v první polovině dubna.
Dne 18. 3. 2015 byla založena Sekce mladých gastroenterologů. Vyzýváme ke členství všechny gastroenterology
ve věku do 35 let. První odborné setkání této skupiny se
uskuteční ve dnech 16. a 17. 4. 2015 v Českých Budějo-

vicích. Součástí budějovické akce je Konference gastroenterologické sekce sester ČAS. Více informací lze nalézt
na www.budejovicegastro2015.cz.
Další významnou odbornou akcí jsou 37. Slovenské a České
endoskopické dni, které se konají v režii našich slovenských
přátel ve dnech 28.–29. 5. 2015 v Trnavě. Více informací naleznete na www.endoskopickedni2015.sk. Spoluorganizátorem je Endoskopická sekce ČGS.
Redakční rada Časopisu Gastroenterologie a Hepatologie
pod vedením šéfredaktora prof. Lukáše kontinuálně usiluje
o zvýšení úrovně našeho periodika. Mezinárodní redakční
rada byla nedávno rozšířena o významné představitele světové gastroenterologie a hepatologie. Základní podmínkou
pro další rozvoj časopisu jsou však kvalitní příspěvky a citace, o které si Vás dovolujeme požádat.
Upozorňujeme čtenáře na nové webové stránky časopisu,
které byly do plného provozu otevřeny počátkem tohoto
roku. Podrobnější informace můžete získat v dalším čísle
časopisu Gastroenterologie a hepatologie, které vychází 24.
dubna a bude věnováno hepatologii.
VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,
PŘEJEME VÁM VESELÉ VELIKONOCE!

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Předseda ČGS ČLS JEP

prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
I. Místopředseda ČGS ČLS JEP

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
Vědecký sekretář ČGS ČLS JEP

WWW.CGS-CLS.CZ

Newsletter č. 14

Česká gastroenterologická společnost
Česká lékařská společnost JEP

PARTNEŘI ČGS ČLS JEP
Zlatý partner

Bronzový partner

ČLENSTVÍ
Evidence členů ČLS JEP i jejích jednotlivých odborných společností se vede centrálně v sekretariátě ČLS JEP.
Zájemce o řádné členství v ČLS JEP i v odborných společnostech musí vyplnit „Přihlášku řádného člena České lékařské
společnosti J. E. Purkyně“ a předá/zašle ji předsedovi odborné společnosti k projednání výboru odborné společnosti.
On-line přihláška k dispozici ZDE.
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