Zápis z výboru ČGS společnosti dne 10. 3. 2010
Přítomni (bez titulů): Bureš, Dítě, Hep, Keil, Kment, Lukáš M., Lukáš K., Mandys, Špičák,
Zavoral, Zádorová
Omluveni: Černoch, Doseděl, Kotrlík, Líbalová, Ryska,
1. Kontrola zápisu z minulého jednání – bez připomínek
2. Prof. Špičák referoval o stavu příprav a odborném programu 11. Vzdělávacích a
diskusních dnech v Karlových Varech ve dnech 25. - 27. 11. 2010.
3. Prof. Hep referoval o stavu vyjednávání s pojišťovnou. Kód pro screeningovou
kolonoskopii schválen a realizace od 1. 1. 2011. Prof. Hep požádá o písemné
souhlasné vyjádření MUDr. Pokorného a jeho vyjádření bude zveřejněno na www
stránkách ČGS.
4. Referováno o akci „Kasuistiky“ doporučeno pokračování akce pokud možno
v termínu, který nebude kolidovat s jinými termíny, akce je jednou z priorit výboru
ČGS.
5. Prof. Dítě referoval o jednání s redakcí časopisu Česká a slovenská gastroenterologie a
hepatologie – domluvena úprava obálky dle schváleného návrhu, pro č. 1 byla použita
nepřijatelná barva, kterou výbor nikdy nevybral.
6. Doc. Kment referoval o stavu příprav nových čísel časopisu. Doc. Kment do příští
schůze zjistí stav financování časopisu – tj. sponzorské příspěvky.
7. Poměrem hlasu 9:0 neschváleno sdílení kódů s ORL. Zprávu ORL sdělí v zastoupení
výboru sekretář výboru ČGS.
8. Bylo schváleno přijetí nových členů:
- MUDr. Kateřina Firleyová, SSN Opava,
- MUDr. Tereza Chvátalová, ÚVN Praha.
9. Předána revizní zpráva za rok 2009 – bude uložena na sekretariátu.
10. Prof. Špičák referoval o stavu příprav na CEURGEM. Upozorněno, že součástí této
akce jsou České a slovenské endoskopické dny, o kterých již výbor gastroenterol.
veřejnost informoval.
11. Byly odsouhlaseny podmínky pro konání Kongresu České a Slovenské
Gastroenterologické společnosti v r. 2011:
o K dispozici 3 sály (700+300+250)
o Posterový prostor pro výstavu firem v blízké dostupnosti s přednáškovým
sálem
o Prostor pro prezentaci posterů
o Veškeré ubytování v místě (městě) konání kongresu s odpovídající dopravní
dostupností
o Stravování zajištěno v místě konání kongresu (během jednání)
o Technika pro videoprezentaci a videomaratón
12. Schváleno jednohlasně znění dopisu, který bude odeslán UEGF. Cílem dopisu je
nesouhlas s akcí, která proběhne na podzim v Praze, kdy organizátoři ignorují Českou
gastroenterologickou společnost.
zodpovídá: prof. Dítě
13. Výbor společnosti schválil zaslání dopisu ministryni zdravotnictví s nesouhlasným
stanoviskem k projektu národní sady standardů.
zodpovídá: dr. Keil
Zapsal: R. Keil

