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Vážené kolegyně a kolegové, členové ČGS ČLS JEP,
dovolte nám informovat Vás o aktuálním dění v naší společnosti:
Díky práci webmastera prim. Vítka a jeho týmu máme
k dispozici nové webové stránky. Naleznete zde všechny
důležité informace ze života naší společnosti, včetně kalendáře
akcí a zápisů ze schůzí výboru. Z titulní stránky se “jedním
kliknutím” propojíte na weby jednotlivých sekcí, web časopisu nebo diskusní fórum. Stránky jsou přístupné rovněž
z chytrých mobilních telefonů a tabletů. Původní adresa zůstala samozřejmě zachována: www.cgs-cls.cz. Byli bychom velmi
rádi, kdybyste využili možnosti diskuzního fora a vyjádřili svůj
názor na aktuální otázky z odborného nebo profesního života
gastroenterologů.
V červnu 2015 proběhla v Čechticích a Praze setkání
představitelů výboru s klíčovými sponzory ČGS. Byli informování o našich záměrech v následujících letech. Ukazuje se,
že vzájemně výhodnou spolupráci budeme muset přizpůsobit
měnící se legislativě a zvyšujícím se nárokům na dodržování
etických principů. Pro letošní rok se podařilo zajistit významnou finanční částku, o jejímž využití budete informováni
na plenární schůzi.
Dne 19. 6. 2015 se v Ostravě uskutečnila schůze Sekce
mladých gastroenterologů. Výbor ČGS rozhodl o podpoře
individuálního členství v ESGE 20ti zájemcům z řad členů této
sekce. Výhodou je předplatné časopisu ENDOSCOPY, sleva
při registraci na akce pořádané ESGE a přístup k důležitým
odborným a organizačním informacím. Se zánikem členství v
sekci ve věku 36 let bude podpora ukončena. Individuálním
členem ESGE se samozřejmě může stát každý z nás bez ohledu
na věk.
Blíží se nejvýznamnější gastroenterologická odborná událost letošního roku, 33. Český a Slovenský gastroenterologický
kongres. Bude se konat v Praze ve dnech 12. -14. 11. 2015.
Organizační výbor pod vedením prim. Karla Lukáše sestavil
atraktivní program, jehož součástí je vystoupení několika vynikajících zahraničních odborníků. Jmenujme zde alespoň
předního světového patologa prof. Michaela Vietha z Bayreuthu. Dne 25. 6. byla otevřena on-line registrace a příjem
abstrakt. Uzávěrka pro příjem abstrakt je 15. 9. 2015. Využijte skvělou příležitost národního kongresu k prezentování
výsledků Vaší klinické a výzkumné práce. Cílem organizátorů
je, aby většina přijatých prací byla prezentována formou volných sdělení. Součástí kongresu bude také slavnostní setkání
u příležitost 70. výročí založení naší společnosti.
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Výbor ČGS otevřel otázku rozšíření sítě Center pro biologickou léčbu ISZ. Ukazuje se, že přístup nemocných k této
stále častěji indikované terapii je regionálně heterogenní.
O otevření konkrétního nového centra se rozhoduje na jednáních poskytovatelů a plátců zdravotní péče. Jsme však
přesvědčeni o nezastupitelnosti doporučující role odborné
společnosti. Výbor pověřil Pracovní skupinu pro ISZ, aby
vypracovala odborná kritéria, po jejichž splnění bude
doporučení výboru ČGS udělováno.
Za účelem kvalifikovaného kontinuálního jednání o úhradách gastroenterologické péče byly vytvořeny dvě pracovní
skupiny. První se bude zabývat změnami v Sazebníku výkonů
včetně tvorby nových kódů, druhá bude vyjednávat o zlepšení
podmínek našeho oboru v systému DRG. V těchto skupinách
budou pracovat rovněž odborníci, kteří nejsou členy výboru.
Byla otevřena diskuse o gastroenterologických registrech, sloužících výhradně potřebám naší společnosti. Obavy
ze zneužití nejsou založeny na objektivních předpokladech.
V naší zemi je více než 140 funkčních registrů, poskytujících
důležitá odborná data, využitelná rovněž pro jednání se státní
správou a plátci zdravotní péče.
Letos končí volební období výboru Endoskopické sekce
ČGS. Zpráva o činnosti byla zveřejněna v posledním čísle
časopisu Gastroenterologie a hepatologie 3/2015, jež před
několika dny vyšel. Na podzim roku 2015 se uskuteční volby,
o kterých budete včas informováni.
		

Přejeme Vám krásnou letní dovolenou.
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