ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU
České gastroenterologické společnosti
ČLS JEP
ze dne 11. 11. 2015
Přítomni (bez titulů): Milan Lukáš, Ondřej Urban, Filip Závada, Jiří Cyrany, Ivana Líbalová, Radan
Keil, Aleš Hep, Vladimír Nosek, Martin Bortlík, Petr Vítek, Julius Špičák, Zdena
Zádorová,
Revizní komise: Karel Lukáš, Jana Koželuhová
Omluveni: Václav Mandys
Hosté: V. Brejchová, D. Kamarádová, M. Košťálová, M. Pfeiferová

Program schůze:
1. Zahájení zasedání (M. Lukáš)
2. Kontrola zápisu z posledního zasedání (M. Lukáš)
3. 33. Český a slovenský gastroenterologický kongres 12.-14. 11.2015 Praha (K. Lukáš)
4. Změna stanov ČGS (J.Cyrany, M.Lukáš)
5. Pracovní skupina pro DRG a Pracovní skupina pro kódy (O. Urban)
6. Informace o stanoviskách ČGS pro SÚKL + kulatý stůl (F. Závada)
7. Webové stránky společnosti, diskuzní fórum ČGS a aktualizace databáze mailových kontaktů
(P. Vítek)
8. IBD centra (M. Bortlík, F. Závada)
9. 70. výročí založení ČGS (M. Lukáš)
10. Návrh podpory mladých gastroenterologů při jejich aktivní účasti na UEGW a DDW (J.
Martínek, M.Pfeiferová)
11. Diskuzní a vzdělávací dny v Karlových Varech 2016
12. Český a slovenský gastroenterologický kongres 2017
13. Podpis memoranda o spolupráci s Beninskou GE společností (O.Urban)
14. Vyhlášení výběrového řízení na editora učebnice gastroenterologie (O.Urban)
15. Vyhlášení výsledků voleb ES ČGS (O.Urban)
16. Guarant partnerství – smlouvy se sponzory (M. Lukáš/D. Kamarádová)
17. Mediální kampaň ČGS v roce 2016 (M. Lukáš/D. Kamarádová)
18. Stav pokladny a účtů (V. Nosek)
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19. Členství v mezinárodních organizacích (J. Cyrany)
20. Spolupráce UEG a ČGS, zpráva z UEG Assembly (Martinek)
21. Časopis Gastroenterologie a hepatologie (M. Lukáš)
22. Členské poplatky pro rok 2016, sekce sester a pankreatologický klub
23. Schválení rozpočtu na rok 2016
24. Různé (M. Lukáš)
a) Přijímaní nových členů (M.Pfeiferová)
b) Stanovisko České společnosti alergologie a klinické imunologie k problematice vyšetřování specifických
protilátek ve třídě IgG proti potravinám
c)Vyjádření podpory projektu The PACYFIC EU Project – prospektivní registrační studie u nádorů
pankreatu – Prof. Dítě

Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání a kontrola úkolů (M. Lukáš)
2. XXXIII. český a slovenský gastroenterologický kongres (K.Lukáš/M.Lukáš)
 Prezentace počtu přihlášených a rozpočtu kongresu přednesla Veronika Brejchová
 Přednášející, kteří mají volná sdělení a postery mohou získat ocenění v podobě knihy – oceněni
budou dva nejlepší v sekci
3. Změna stanov ČGS (J.Cyrany, M.Lukáš)
 Prezentace J. Cyranyho o nové podobě stanov, návrh stanov bude prezentován na plenárním
zasedání dne 13.11.2015
 Výbor odsouhlasil navrhovanou změnu znění stanov: omezení volebních období předsedy:
předsedy nemůže být zvolen ve dvou po sobě následujících obdobích. Členové výboru bez
omezení
4. Pracovní skupina pro DRG a Pracovní skupina pro kódy (O. Urban)
 Vypracovány kódy endoskopická terapie Zenkerova divertiklu, endoskopická hemostáza
 Technický problém – software předán soukromé firmě - nepřístupný a není tedy možné změnit
nic technicky
 Na úrovni úhrad připravovány kalkulační listy pro náročné endoskopické výkony
 Uvažuje se o novém výkonu „Detailní endoskopie“ (chromoendoskopie) – vyšší úhrada
 Hledání nových možností jak pomoci terénním gastro ambulancím v rámci strukturálních fondů
z Evropské unie
 členové skupiny pro DRG: Urban, Kianička, Horný; pro tvorbu nových kódů – Vaňásek,
Koželuhová, Hrdlička
 jednání probíhají souběžně také na ÚZIS (doc. Dušek, dr. Pavlík)
 limit screeningových koloskopií na centrum – je diskutováno, mělo by být určeno na
endoskopistu ne na pracoviště; konstatován trend od provádění screeningu běžným
gastroenterologem k provádění screeningovým specialistou
Odpovídá: O. Urban
Termín: průběžně
5. Informace o stanoviskách ČGS pro SÚKL (F. Závada)
 Analýza Mutafloru, analýza Mesalazinu a analýza biologik, finální stanovisko k mesalazinu, SÚKL
zamítl odvolání zdravotních pojišťoven – tj. od 1.12.2015 mesalazin bez doplatku – trvá institut
zvýšené úhrady
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6.

SÚKL neakceptoval námitku ČGS k navýšení terapeutické dávky infliximabu, odeslán dopis
s námitkou rovněž na Ministerstvo zdravotnictví ČR
Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR – Postavení odborných společností při
kategorizaci léčiv a organizace léčebné péče, proběhl 3. listopadu 2015
Na dalším zasedání výboru bude podána informace o stavu odvolacího řízení ohledně hloubkové
revize imunosupresiv a biologické léčby
Odpovídá: F. Závada
Termín: 13.1.2016

Webové stránky společnosti, diskuzní fórum ČGS a aktualizace databáze mailových kontaktů
(P.Vítek)
 Návrhy na zveřejnění akcí posílat na mail: monika.kostalova@guarant.cz; budou zveřejněny na
webu – záměr mít jeden centrální gastroenterologický kalendář, o zveřejnění akce mohou požádat
všichni
 Diskusní fórum – cca 85 příspěvků
 Dr. Brandtl dal požadavek na vytvoření odkazu na stránky ČGS – Pracovní skupina Mimojícnová
refluxní choroba – bude vytvořen prostor na webu – zatím v diskusním fóru
 aktualizace kontaktů v rámci gastrokongresu
Odpovídá: P. Vítek
Termín: průběžně

7. IBD centra (M. Bortlík, F. Závada)
 Přípravné práce na registru IBD pacientů, stejný systém na kterém funguje ATRA, ale podstatně
jednodušší i méně finančně náročný – spolupráce Doc. Dušek (Dr. Hejduk a Mgr. Jelínková)
 Testovací fáze registru bude zveřejněna začátkem roku 2016
 Náklady by se měly pohybovat cca 1 500 000 ročně, hlavní část nákladů by měly být odměny
lékařům za vkládání do registru, smlouvy bude uzavírat Institut biostatistiky a analýz s centry,
která budou poskytovat data
 18. 11. 2015 proběhne seminář – Revize biologické léčby
 24. 11. 2015 – seminář – Strategický meeting ČGS se zástupci pojišťoven a MZ ČR
 Na dalším zasedání výboru bude předložena zpráva o stavu přípravy registru
Odpovídá: M. Bortlík
Termín: 13.1.2016
8. 70. výročí založení ČGS (M. Lukáš)
 Film k 70. výročí ČGS
 Kongresové noviny – rozhovor o založení společnosti
9. Návrh podpory mladých gastroenterologů při jejich aktivní účasti na UEGW a DDW (J.
Martínek, M. Pfeiferová)
 Diskutován návrh Dr. Martínka – odsouhlasen, 6000 Kč za poster, 8000 Kč za přednášku
 Bude vytvořen formulář pro žádosti – ke stažení na webu společně s podmínkami poskytování
podpory - příloha (M. Pfeiferová)
 Žadatel by měl být členem ČGS a zároveň Sekce mladých gastroenterologů (věk do 35 let)
 Zpětně bude proplacena podpora mladým gastroenterologům, kteří prezentovali své příspěvky na
UEGW 2015 v Barceloně
10. 14. Vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny
 Termín konání: definitivní termín určen na 8.-10.12.2016, nutno upravit na stránkách ČGS
 Odpovědná osoba za organizaci kongresu v KV byl výborem určen Prof. Špičák
 Na dalším zasedání bude předložen výboru plán přípravy odborného programu a příslušné
termíny
Odpovídá: J.Špičák
Termín: 13.1.2016
11. Český a slovenský národní kongres 2017
 Předneseny návrhy možných měst s odpovídající kapacitou – Ostrava, Olomouc, Brno (D.
Kamarádová)
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na webu společnosti bude vyhlášeno výběrové řízení na organizaci Českého národního
gastroenterologického kongresu 2017
Na příští výborové schůzi v lednu 2016 bude provedeno výběrové řízení na místo konání a
organizátora 6. Českého gastroenterologického kongresu v roce 2017
Odpovědné osoby za vypracování a uveřejnění požadavku: O.Urban, M.Lukáš
Termín: do konce listopadu 2015

12. Podpis memoranda o spolupráci s Beninskou GE společností (O. Urban/M. Lukáš)
 Dne 11. 11. 2015 bylo podepsáno memorandum o spolupráci s Beninskou gastroenterologickou
společností
 Beninská gastroenterologická společnost bude mít stánek na kongresu, informace
v Kongresových novinách
Odpovídá: O.Urban
Termín: 12.11.2015
13. Vyhlášení výběrového řízení na editora učebnice gastroenterologie (O. Urban)
 Návrh na vypsání výběrového řízení na obsah učebnice gastroenterologie (do konce února),
přednesení návrhů na výboru ČGS (březen 2016)
 Financování bude z fondu ČGS
 Na druhé výborové schůzi t.j. v březnu 2016 proběhne výběrové řízení
 Učebnice by měla vyjít do konce volebního období výboru tj. do konce roku 2018
 Návrh na překlad učebnice Sleisinger (R.Keil)
Odpovědné osoby za vyhlášení výběrového řízení na editora učebnice: P.Vítek, J.Cyrany,
O.Urban
Termín oznámení výběrového řízení : do konce roku 2015
14. Vyhlášení výsledků voleb ES ČGS (O.Urban)
 Proběhly volby do endoskopické sekce
 Výsledky budou vyhlášeny na plenárním zasedání předsedou volební komise
 Nová Rada endoskopické sekce se sejde dne 11. 12. 2015 v hotelu Clarion, zde budou zvoleni
noví funkcionáři Rady ES
 Nově zvolený předseda endoskopické sekce bude pozván na první zasedání výboru a předloží
plán činnosti Endoskopické sekce na další období
Odpovídá: O.Urban
Termín: do konce roku 2015
15. Guarant partnerství – smlouvy se sponzory (M. Lukáš/D. Kamarádová)
 Pro společnost vybráno 1 405 000,- náklady cca 898 500, Navrženy odměny za práci ve výboru ČGS – Vítek, K. Lukáš, Pfeiferová
 Komunikace s partnery – pravidelná setkání, další plánováno na 12.11.2015 v rámci kongresu
 Zbývající část prostředků, rozhodnout o financování do konce roku (předmětem telekonference
dne 7. 12. 2015 od 15 hodin)
Odpovídá: M.Lukáš
Termín: 7.12.2015
16. Mediální kampaň ČGS v roce 2016 (M. Lukáš/D. Kamarádová)
 komunikační strategie na příští rok – připraven návrh od firmy Ogilvy, bude prezentován na
dalším zasedání výboru ČGS (céliakie, IBD, kolorekt. karcinom)
Odpovídá: M.Lukáš
Termín: 13.1.2016
17. Stav pokladny a účtů (V. Nosek)
 uzavřeno 3. čtvrtletí roku 2015, stav účtu 3 882 423,Odpovídá: V. Nosek
Termín: průběžně
18. Členství v mezinárodních organizacích (J. Cyrany)
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duální členství ESGE/ČGS – bude součástí online přihlášky na stránkách ČGS, platby přes ČLS
JEP
všechny poplatky v mezinárodních společnostech za rok 2015 zaplaceny
žádost o vložení baneru na UEG na stránky ČGS – již vystaven, zviditelnit
Odpovídá: J.Cyrany
Termín: průběžně

19. Spolupráce UEG a ČGS, zpráva z UEG Assembly (J. Martínek)
 UEG Assembly – J. Martínek informoval o personálních změnách (Michael P. Manns; Paul
Fockens)
 UEG mění strukturu organizace kvůli daňovým otázkám
 návrh na zmírnění omezení volebních období funkcionářů UEG
20. Časopis Gastroenterologie a hepatologie
 Zasedání redakční rady časopisu proběhne dne 12. 11. 2015 v rámci kongresu
 J. Martínek vystoupil z redakční rady, novým koeditorem je T. Hucl
 Číslo 6/2015 vyjde 16. 12. 2015
 Vyšlo supplementum k 33. Českému a slovenskému gastroenterologickému kongresu,
v kongresových taškách pro účastníky kongresu
 Ekonomika časopisu – zisk 300 000, na základě smlouvy se bude dělit zisk – 82% ČGS, 18%
ČHS
 Digitalizaci časopisu pokryli partneři digitalizace, zdigitalizovaný archiv časopisu dostupný ze
stránek časopisu GH http://www.csgh.info/cs/archiv
21. Členské poplatky pro rok 2016, sekce sester a Pankreatologický klub
 Členské poplatky pro rok 2016 schváleny ve stejné výši jako pro stávající rok, tj. 300 Kč poplatek
pro ČLS JEP, 550 Kč poplatek pro ČGS
 Výbor schválil zrušení sekce sester, které jsou stále v seznamu členů ČGS, budou kontaktovány
jednotlivě (M. Pfeiferová)
 Výbor schválil převedení sekce Pankreatologický klub na Pracovní skupinu Pankreatologický klub
po domluvě s Prof. Dítě
Odpovídá: M. Lukáš
Termín: průběžně
22. Schválení rozpočtu na rok 2016
 Schválen rozpočet na rok 2016
 Schváleny akce ČGS na rok 2016 – nerozpočtované ČLS JEP
 Kazuistiky 2016 – 25. 2. 2016
 38. České a slovenské endoskopické dny – 5. – 6. 5. 2016
 14. Vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny 8.-10.12.2016
 Odměny členům volební komise za volby do Endoskopické sekce ČGS á 5 000Kč + proplacení
cestovních nákladů
23. Různé
a) Přijímaní nových členů (M.Pfeiferová)
b) Stanovisko České společnosti alergologie a klinické imunologie k problematice vyšetřování
specifických protilátek ve třídě IgG proti potravinám – vystaveno na stránky ČGS
c) Vyjádření podpory projektu The PACYFIC EU Project – prospektivní registrační studie u
nádorů pankreatu – Prof. Dítě
d) UEG studijní pobyty a výuková centra (dr. Martínek): UEG na příští rok vypisuje 5 studijních
pobytů pro 5 evropských mladých gastroenterologů v délce 2 týdnů, zároveň EUG vyhlásila
žádost o přihlášky na centra, která budou ochotna stáž zajistit, v době jednání nebyly o programu
bližší informace, nutné sledovat stránky UEG
e) postgraduální vzdělávání – 35 nových základních oborů, ze kterých gastroenterologie vyřazena
- hrozí především výrazné prodloužení přípravy, pokud nebude gastroenterologie základním
oborem - politické aktivity především prof. Zavorala a prof. Špičáka se snaží zvrátit tento
nepříznivý vývoj
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f) e-learning - nahrávání přednášek: J. Martínek kritizoval nedostatečnou koncepčnost, právní a
ekonomické otázky - na dalším jednání tvorba koncepce
g) za mimořádnou činnost udělil výbor ČGS finanční odměnu v částce 30.000,-Kč : K.Lukášovi
za organizaci a přípravu 33.českého a Slovenského gastroenterologického kongresu; P.Vítkovi za
vytvoření nových interaktivních webových stránek a koordinaci diskuzního fóra a M.Pfeiferové
za mimořádné pracovní nasazení v pozici sekretářky výboru ČGS
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Součástí tohoto zápisu je evidence stanovených úkolů.
Termín následující schůze výboru ČGS ČLS je stanoven na středu 13. 1. 2016 – 10.00 Guarant
International, Praha
Zapsal: Jiří Cyrany
Ověřil: Milan Lukáš
Evidence úkolů:
Číslo
Úkol:
úkolu:
informace o stavu odvolacího řízení ohledně
46/2015
hloubkové revize imunosupresiv a biologické léčby
47/2015

aktualizace e-mailových adres členů ČGS v rámci
registrace na kongresu ČGS

48/2015

formulář pro podporu účasti mladých
gastroenterologů na zahraničních kongresech

49/2015

51/2015

plán přípravy odborného programu Vzdělávacích a
diskuzních dnů KV 2016
vyhlášení výběrového řízení na Český a slovenský
kongres 2017
vypsání výběrového řízení učebnice GE

52/2015

vystavení Memoranda ČGS/Benin na stránky ČGS

53/2015

návrhy na dočerpání prostředků pro rok 2015 –
telekonference 7. 12. 2015

54/2015

Přihlášky pro členy do ČGS – přidat možnost duální
členství ESGE

55/2015

Zrušení sekce sester a změna statutu
Pankreatologického klubu (ze sekce na pracovní
skupinu)
Proplacení odměn členům volební komise
Proplacení odměn členům výboru za mimořádné
pracovní nasazení

50/2015

56/2015
57/2015

Odpovídá:
F. Závada

Termín:
13. 1. 2016

P. Vítek, M.
Košťálová, M.
Pfeiferová
J. Martínek, M.
Pfeiferová

30.11.2015

J. Špičák

13.1. 2016

O. Urban,
M. Lukáš
O. Urban
P. Vítek
J. Cyrany
M. Pfeiferová
M. Košťálová

30.11.2015

M. Lukáš

31.12.2015

M. Košťálová
M. Pfeiferová

30.11.2015

M. Pfeiferová

30.11.2015

M. Pfeiferová
M. Pfeiferová

30.11.2015
30.11.2015

20.11.2015

31.12.2015
30.11.2015
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