ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU
České gastroenterologické společnosti
ČLS JEP
Místo zasedání: Guarant, Opletalova 22, Praha 1
Datum: 8.3.2011
Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů): Julius Špičák, Radan
Keil, Jan Bureš, Petr Dítě, Miroslav Zavoral, Aleš Hep, Ivana Líbalová, Josef
Doseděl, Milan Lukáš, Zdena Zádorová, Jiří Černoch, Václav Mandys, Ondřej
Urban, Karel Lukáš
Guarant: Králová, Votavová, Vocílka
Nepřítomni: Miroslav Ryska, Stanislav Rejchrt
1. Kontrola zápisu:
Výbor souhlasil se zápisem z minulého zasedání výboru ze dne 11.1.2011
2. Webové stránky:
R.Keil představil nové webové stránky, jejich design, strukturu, víceúčelnost a
využití pro členy, pacienty a partnery. Konstatoval, že stránky budou díky
tomuto využití prospěšné a přinesou společnosti zdroje sebe-financování.
sebe
Vyúčtování za tvorbu a provoz webu bude přednesen na příštím výboru.
P. Dítě k této tematice doporučil
ukončit smlouvu s bývalým vydavatelem
časopisu.
Závěr: nechat
prozatím volný vývoj tvorby webových stránek s tím, že podstatná je kontinuální
transparentnost. Vocílka uvádí jako příklad sponzoring jiné společnosti
společnost - jako
balíček
(kongres,
web
a
časopis
dohromady).
J.
Bureš,
R.
Keil
požádali
o
publikování
časopisu
na
webu.
M.Lukáš
Lukáš navrhl dát na web k dispozici 6 měsíců a starší čísla časopisu ve formátu
pdf a elektronicky uzamknout.

3. PR aktivity:
D. Králová (Guarant) přednesla návrh PR aktivit včetně příkladů (př. novinářská
cena, tiskové konference apod.).
Vocílka představil 3 možnosti – 1. téma ad hoc, 2. celoroční PR (kontinuální), 3.
spojení PR s kongresem (př. tisková konference).
P. Dítě nabídl, zda Guarant potřebuje starší materiály z akcí. O. Urban vznesl
dotaz kam chceme dostat PR a co bude společnost považovat za úspěch.
Výsledek by měl být měřitelný. Př. za rok zveřejněné min. 3 články. J.Špičák
naproti tomu navrhuje nestanovovat
nestanovovat exaktní počet článků. Navrhuje uspořádat
tiskovou konferenci před zahájením národního kongresu v Brně. Výbor souhlasil.
J. Bureš navrhuje vypsat Novinářskou cenu.
cenu. M.Lukáš zajistí formulaci témata
Novinářské ceny do časopisu a R. Keil zajistí propagaci na webových stránkách.
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Odměna pro výherce bude zdarma pobyt na kongresu v Brně a finanční odměna
ve výši cca 10.000 Kč.
4. Odpověď společnosti ORL, sdílení kódu:
A. Hep přednesl návrh stanoviska výboru na požadavek ORL ke sdílení kódu.
Výbor požádal Z.Zádorovou a A.Hepa o vypracování finálního vyjádření k této
žádosti. Výbor jednohlasně odhlasoval, aby nebyl sdílen požadovaný kód. Důvody
budou zmíněny v odpovědi, které vypracují výše zmiňovaní.
5. Odpověď dr. Brandlovi, standardy reflexní nemoci jícnu, privátní
gastroenterologie, praktičtí lékaři:
Bylo odsouhlaseno, že zástupcem za výbor v této věci bude K. Lukáš.
6. Zpráva o proběhlých kazuistikách:
K. Lukáš - Na pracovním dni kazuistiky bylo prezentováno celkem 15 příspěvků,
z toho byly uděleny 3 ceny. První cenu získala V. Křížová. Akce se zúčastnilo
přibližně 80 lékařů. Kvalitní prezentace. Je třeba zajistit program s delším
předstihem. Konsensus v akci pokračovat.
Výbor odsouhlasil, že další osobou organizátora bude O. Urban.
7. Nadcházející akce společnosti:
(Kongres, endoskopické dny, EPC atd)
Slovenské a české endoskopické dny
- místo konání: Piešťany, Slovensko, termín: 10.-11. června
Existují určité problémy s organizací akce ze slovenské strany. Původně měl být
termín konání v květnu. Červnový termín je nevyhovující z důvodu koincidence
s dalšími akcemi. Je nutné zaurgovat za českou stranu lepší organizaci této akce.
J. Doseděl a Hep byli pověřeni jednáním se slovenskou stranou (formou dopisu).
32. český a slovenský gastroenterologický kongres
- místo konání: Brno, termín: 2. – 5. listopadu
Projednání programu kongresu v jednotlivých dnech a drobné úpravy
přednášejících.
J. Špičák – Návrh, aby všichni přednášející závěrečného bloku připravili svou
přednášku jako revue article. Výbor tento návrh odsouhlasil a byl zároveň určen
termín dodání revue article – 1. listopad → časopis č.6.
Dále byl v otázce kongresu zamítnut speciální genetický blok. Místo něj budou
volná sdělení.
Pankreatický klub, Brno
Pankreatický klub – 15 až 16 přednášek, rozpočet mírně plusový, program na
webových stránkách.
Evropský pankreatický klub se bude příští rok konat v Praze v termínu 20. – 23.
června. (Letos se akce koná v Magdeburgu, 22. – 25. června.) P.Dítě se pokusí
zajistit, aby byl EPC co nejlépe dostupný pro lidi, zejména z ČR.
8. Zpráva o časopisu:
První číslo nového časopisu vyšlo 28. února 2011 a jsou v něm oproti původnímu
časopisu určité změny:
a) název: Gastroenterologie a hepatologie (původní název: Česká a slovenská
gastroenterologie a hepatologie)
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Obsah časopisu je nově rozdělen do čtyř sekcí:
1.sekce klinická a experimentální gastroenterologie
2. hepatologie
3.
digestivní
endoskopie
4. IBD
Bylo upozorněno na chybu, že je v časopise uveden ještě starý výbor – je
potřeba opravit.
Každé číslo bude mít dominantní sekci:
Č.2. – IBD,
Č.3 – téma hepatologické
Č.4 – téma endoskopické
Č.5 – klin. a exp. gastroent.
Č.6 – věnované kongresu
Návrh – rozšíření časopisu, jeho současná podoba je příliš útlá (48 stran).
Samozřejmostí je, že by se tím pádem zvýšil náklad. Výbor odsouhlasil navýšení
o 12 stran → nově celkem 60 stran.
Návrh na uveřejnění informací ze života společnosti (výboru) v časopise.
Odsouhlaseno zveřejňování záznamů ze zasedání výboru v časopise i na webu.
J. Špičák navrhl vytipování vhodných jmen ze zahraničí do mezinárodní redakční
rady.
9. Volby do endoskopické sekce (a výboru):
Byly dohodnuty jednokolové volby. Je potřeba zrevidovat členy endoskopické
sekce.
Výbor se usnesl, že se dá výzva na web – kdo má zájem o práci v end. sekci
(cca po dobu 3 týdnů na webu). Na webu bude zveřejněno prohlášení + formulář
k přihlášení + seznam členů. Budou se tak moci přihlásit noví členové, odhlásit
se ti, kteří dále členy být nechtějí a pokud je někdo členem a nevyjádří se,
zůstává členem nadále.
10. Společnost digestivní onkologie:
M. Zavoral informoval výbor o založení této nové společnosti.
R. Keil – Společnost je konkurenční k ČGS – povede k atomizaci společnosti,
konfliktu zájmů.
J. Bureš, P. Dítě – O negativní konkurenci se nejedná
M.Zavoral – Njde o to konkurovat ČGS, jde o zájmovou skupinu lidí. Jedná se o
spojené úsilí onkologů, chirurgů, atd. integrovat péči o onkologické pacienty,
standardizovat postupy.
M. Lukáš – Vadí formální stránka, ale jinak není proti společnosti.
Z. Zádorová – Každý má právo založit si společnost, ale je problém, že se to
neprojednalo na výboru ČGS.
O. Urban – Výbor se nechopil příležitosti. Prakticky spolupráce již funguje na
některých pracovištích. ČGS se musí snažit uspět v konkurenci.
J. Špičák – uzavření tématu: Principálně je dobře, že společnost vznikla, ČGS se
tím neberou onkologická témata, je třeba transparentnost z obou stran, měla by
být vytvořena možnost stát se členem. Požádal, zda se může účastnit schůze
spol. dig. onkologie – M. Zavoral souhlasil.
M.Lukáš – Bylo by vhodné komentovat vznik společnosti v časopise.
11. Postgraduální vzdělávání:
Bala vznesena žádost na ministerstvo zdravotnictví na vznik samost.oboru
gastroenterologie – na dopis dodnes nepřišla odpověď.
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12. Standardy:
Standardů se ujme J. Bureš. Měly by mít jednotnou strukturu, jednotný formát.
R. Keil – Před zahájením udělat krátkou prezentaci jaká bude struktura –
schválení výborem
J. Bureš – Jsou existující vzory – ty můžeme použít. Některá témata udělat nově,
protože nejsou. Prosí o spolupráci někoho dalšího z výboru.
J. Špičák – Vytipovat konkrétní a užitečná témata.
13. Různé:
• P. Dítě – Tradiční postgraduální škola – autoimunita v gastroenterologii, pro ČR
10 míst, místo: hotel Mariott, Praha, termín: 7. – 9. dubna 2011
• I. Líbalová – Členské příspěvky do zahr. společností.
• M.Lukáš – kongres biologické léčby zánětlivých nemocí – zda garantovat –
bude projednáno jako první bod na příští schůzi.
14. Schválení nových členů:
J. Špičák dodá jména nových členů na mail Ditě Králové.

Příští jednání výboru ČGS se bude konat: navrhnuty dva termíny - 25.
května, 1. června 2011 ve společnosti Guarantu, Opletalova 22

Zapsala: Králová, Votavová

Zápis doplnil a zkontroloval:
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