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1.

Hodnocení proběhlých Diskusních a vzdělávacích dnů a hospodaření AM: I. Vojteková,

D. Kamarádová, J. Špičák
J. Špičák přivítal členy výboru a předal slovo I. Vojtekové, která informovala o uplynulých Gastroenterologických dnech v Karlových Varech vč. financí.
Akce se zúčastnilo celkem na 850 účastníků. Zazníval pozitivní ohlas od zástupců vystavujících firem i
účastníků (zaujaly také spoty).
Náklady společnosti Guarant zahrnují spravování stránek společnosti a občerstvení účastníků schůzí.
Hospodaření bylo schváleno výborem Společnosti.
Novou kontaktní osobou se stává za Guarant Eliška Spurná.
I.Vojteková navrhla pro nastávající kongres přemístění registrace k recepci na příštích Gastroenterologických dnech, aby bylo ve foyer více místa pro vystavující firmy, schváleno výborem

2.

Další akce: Kasuistiky: K. Lukáš

Uskuteční se ve čtvrtek 28. Února 2013 v Modré posluchárně UK. Registrace v 8.00, začátek programu
v 8:30 předpokládaný konec zasedání ve 14.00. První půli programu bude moderovat K. Lukáš, druhou
M. Kment. Kč. Výstava firem a jednoduché občerstvení budou lokalizovány do Zelené posluchárny. Nejlepší sdělení (V. Mandys) bude odměněno publikacemi (Grada).

3.

Kaprun: P. Dítě

Zentiva oznámila písemně, že s ohledem na etický kodex odvolává sponzoring akce v Kaprunu. Firma
nesmí sponzorovat akci mimo ČR. Na zamítavý dopis Zentivy odpoví P. Dítě.

4.
Slovenský a český gastroenterologický kongres a endoskopické dny: J. Špičák, Uskuteční se 6.–8.
6. 2013 v Bratislavě. 6. 6. v rámci kongresu proběhne endoskopický den – koordinátorem je S. Rejchrt.

5.

Kongres České gastroenterologické společnosti 2013. R. Keil

Významným tématem a součástí postgraduálního kursu bude kolorektální karcinom. Vystoupí M. Zavoral, europoslanec P. Poc, Larry von Karsa a L. Dušek. Dalšími tématy budou terapeutická endoskopie,
nespecifické střevní záněty, „the best abstracts“. Přitažlivým tématem na sobotu bude krvácení
v gastroenterologii a hepatologii. Zvažovanou novinkou mohou být malé interaktivní semináře, ve smyslu setkání s expertem, které však nesmí kolidovat s firemními symposii. Snad v pátek v 7.30 ráno.

6.

Postgraduální vzdělání – kurz – jaro podzim 2013 R. Keil, M. Zavoral

11.3. – 29.3. 2013 se postgraduální kurz uskuteční v UVN v Praze a atestace proběhne 4.4. a 5.4 ve FN
v Hradci Králové

7.

Kolorektální karcinom – organizovaný screening: M. Zavoral

Strategickým cílem je tzv. signální kód. Výsledkem by bylo proplácení všech stavebnicových souvisejících kódů mimo paušál. Expertní tým se sejde v únoru a dále postoupí v rozpracování adresného zvaní.

8.

Inovace sazebníku – nové kódy: A. Hep, I. Líbalová

Budou vypracovány registrační listy RFA (je ve finální fázi), dále drenáž pankreatické nekrózy. Podle
hodnověrných zpráv se kultivovaný sazebník odkládá.

9.

Doporučené postupy: J. Špičák

J. Špičák dodal překlad standardu ESGE Profylaxe pankreatitídy po ERCP a tento opatřil komentářem.
Některým členům výboru se jeví standard neprakticky dlouhý, více by vyhovoval formát ASGE. Jiní soudí, že nelze měnit vlastní rozhodnutí od schůze ke schůzi, dnešní medicína je komplikovaná a poznatků
mnoho, tuto skutečnost standard ESGE odráží. Doporučený postup zůstává pouze vodítkem, protože záleží na okolnostech, právní výklad je individuální. V současné době generujeme dvě kategorie doporučených postupů, endoskopické a ostatní. Nejbližším úkolem je úprava grafiky neendoskopických standardů.

10.

časopis Gastroenterologie a hepatologie: M. Lukáš

Předchozí supplementum se věnovalo Karlovarským Diskusním a vzdělávacím dnům, příští obsáhne abstrakta Slovensko – českého kongresu. Počet stran časopisu se ustálil na 88, každé číslo je na webu, příspěvky lze vkládat on-line. Strategickým cílem je registrace v PubMed, 2014? Novinkou je – autodidaktický test – otázky z publikovaných článků, výherce obdrží od nakladatelství cenu. Byla projednáno rozšíření inzerce o homeopatika a dietní přípravky.

11.
R. Keil, S. Rejchrt: Vyhláška 306 o dezinfekci endoskopů
Vyhláška 306 o dvoustupňové dezinfekci flexibilních digestivních endoskopů a rigidních diagnostických
endoskopů znamená nadměrnou finanční a časovou zátěž. Bude vytvořen doporučený postup na základě
standardů mezinárodních organizací. Jednání s hygieniky je obtížné a mohou mít kontraproduktivní efekt.

12.
Noví členové:
MUDR. Petr Pěnčík, MUDr. Lucie Fremundová, MUDr. Katarina Hofeiclová, MUDr. Marian Kučera,
MUDr. Helena Novotná. Schváleno.
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