ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU
České gastroenterologické společnosti
ČLS JEP

Místo zasedání: Guarant, Na Pankáci 17, Praha 4
Datum: 11. 6. 2013
Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů): Julius Špičák,
Radan Keil, Aleš Hep, Milan Lukáš, Zdena Zádorová, Jiří Černoch, Václav
Mandys, Karel Lukáš, Miroslav Zavoral, Josef Doseděl, Ivana Líbalová, Petr
Dítě, Miroslav Ryska, Ondřej Urban, Stanislav Rejchrt, Jan Lata
Guarant: Ingrid Vojteková, Jasna Zejnilović
Omluveni: Miroslav Ryska

1. Program nadcházejícího kongresu ČGS v Karlových Varech:
R. Keil
I. Vojteková: Byla upřesněna struktura akce, bude probíhat ve 3 sálech
vč. HCC, byla potvrzena účast obvyklých vystavovatelů, řeší se BAYER,
JANSSEN (HCC) a HOSPIRA. Registrace bude zahájena v červenci, bude
možný jednodenní poplatek za účast na HCC.
J. Špičák, volná sdělení: Možnost výběru poster či přednáška.
M. Lukáš: koncept je podobný jako u vzdělávacích a diskuzních dnů, navrhuje pokrýt větší spektrum témat. J. Špičák: Doporučuje blok acidopeptických onemocnění, organizátor J. Bureš. A. Hep navrhuje spolumoderátorství Dr. Kroupy z Brna. R. Keil: při sestavování programu se vycházelo
z předcházejícího Brněnského kongresu. Jednotlivé bloky:
Hepatologie – P. Urbánek;
Ulcerozní kolitida – Karel Lukáš;
Videosekce – O. Urban;
Motilitní symposium – A. Hep;
Kolorektální karcinom – M. Zavoral;
V. Mandys doporučuje termín idiopatické střevní záněty místo zánětů nespecifických.
R. Keil předložil návrh programu v sobotním bloku o krvácení do GIT.
P. Dítě apeluje, aby se s předstihem diskutovaly akce představitelů společnosti, J. Špičák upozornil, že akce jsou uveřejňovány na stránkách společnosti. Hradecký kongres změnil termín na poslední chvíli což narušilo
účast na symposiu o kolorektálním karcinomu v Brně. S. Rejchrt: Termín
se přizpůsobil prof. Rembackenovi. Obecně duben byl ve znamení neúnosné kumulace akcí – mimo zmíněné ještě aktuální gastroenterologie a akce
doc. Kohouta.
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2. Jak dále v organizovaném screeningu? M. Zavoral
M. Zavoral – start organizovaného screeningu se posune do příštího roku.
Došlo k zvratu incidence i mortality, patrně právě v důsledku screeningu.
Ročně se vykazuje přibližně 10% koloskopií jako screeningových, což je
poměrně málo. J. Špičák: Poměr je ovlivněn nekompatibilitou definice
screeningu české a eurounijní. Požádal M. Zavorala, aby se česká definice
připodobnila definici eurounijní. Česká definice požaduje příbuzenstvo bez
výskytu CRC, eurounijní vyjímá ze screeningu pouze hereditární syndromy
a IBD. Individuální výskyt CRC v rodině screening nevylučuje. U TOK by
měl být doporučeným testem test imunochemický, problémem je standardizace. Při snížení hladiny pozitivity se bude zvyšovat počet falešně pozitivních testů. Z. Zádorová upozornila na nelogičnost, že TOK je dostupný
praktickým lékařům a gynekologům, nikoliv však gastroenterologům. M.
Zavoral podotýká, že se jedná o vysoce konsensuální akci a zařazení jednotlivých odborností ovlivnily orgány MZ. U gynekologa je screening součástí screeningového balíčku, což ženy akceptují. R. Keil soudí, že organizovaný screening může zvýšit nárazově tlak na endoskopická pracoviště.
J. Špičák se domnívá, že tento problém nemusí nastat, neb je patrné
nadužívání kontrolních vyšetření. M. Zavoral: Jednotlivá centra budou dotázána, jaká je objednací doba. J. Špičák: Relevantní je doba od pozitivního TOK do koloskopie. Neměla by přesáhnout 4 týdny. R. Keil: V rutinním
provozu výkaznictví screeningu zdržuje. M. Zavoral připouští, že úhrada
screeningu stále pokulhává za mamografickým a gynekologickým screeningem. I. Líbalová upozornila na neobvykle vysoká čísla scr. koloskopií na
severní Moravě, O. Urban zaručuje, že jsou čísla korektní. Konsensus: R.
Keil, O. Urban, M. Zavoral vybízí k opatrnosti, pokud se jedná o audity,
kontrolní činnost, směrná čísla a veškeré parametry pokud se jedná o endoskopie. Přílišná vstřícnost by se mohla obrátit proti odbornosti. Parametry kvality se budou diskutovat v rámci edukace, nikoliv jako nástroj kontroly orgány MZ či ZP.
3. Končí IGA – co bude dál? Ryska
M. Ryska se omluvil. J. Špičák – má vzniknout nová grantová agentura.
4. Časopis Gastroenterologie a hepatologie: M. Lukáš
M. Lukáš - číslo 2 – digestivní endoskopie, 17. června tisk, velká zásoba
dalších příspěvků není, je třeba stimulovat spolupracovníky. Novinkou je
autodidaktický test. Výherce obdrží 1000 Kč.
Číslo 4 Klinická gastroenterologie – J. Martínek, číslo 5: onkologie
R. Keil: oponentury bývají osobně zaujaté. J. Špičák: vyšlo několik nekvalitních článků. V případě zaujatých oponentur je třeba informovat šéfredaktora.
M. Lukáš zváží v průběhu léta indexaci v PubMed ve spolupráci s doc.
Svobodou, neb jsou třeba respektovaní přímluvci. Špičák: Pokusím se
oslovit prof. Pomahače. P. Dítě se též domnívá, že je třeba, aby časopis
byl na vyšší úrovni. Z. Zádorová: Příspěvky se přednostně submitují do
impaktovaných periodik. J. Špičák: Doporučuji, aby se případné práce do
mezinárodních periodik psaly paralelně v české mutaci. O. Urban navrhuje
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sekci mladých lékařů s nižšími prezentačními nároky, J. Špičák je zásadně
proti. J. Špičák, R. Keil: Tištěné suplementum s abstrakty nastávajícího
kongresu by bylo vhodné, M. Lukáš vytvoří finanční kalkulaci.
5. Další akce společnosti
J. Špičák referoval o přípravách endoskopického kursu ESGE, který se
uskuteční v Hotelu Clarion v září 2014. M. Zavoral informoval o druhém
ročníku Národního kongresu o kolorektálním karcinomu, který se uskuteční v prosinci 2013. Další akce jako například Pražský podzimní den (K.
Lukáš) jsou inzerovány na stránkách společnosti.
6. Další obvyklá témata: Ekonomika, doporučené postupy, atd.
I. Líbalová soudí, že drahé výkony do nového sazebníku typu RFA prošly
na úkor zvýšené úhrady režie. J. Špičák oponuje, že by nikdy neprošlo izolované navýšení režie u jedné společnosti. Vyžádá si názor Dr. P. Pokorného. Obecně byly poníženy kódy polypektomie a mukosektomie, povýšeny terapeutické výkony endoskopická léčba jícnových varixů a drenáže
žlučových cest.
7. Noví členové společnosti.
Bylo schváleno přijetí těchto nových členů České gastroentgerolopgické
společnosti: MUDr. Vojtěchová Gabriela, MUDr. Teslík Lukáš,MUDr. Bajer
Lukáš, MUDr. Procházka Robert, MUDr. Kožárik Marián, MUDr. Ondrejková
Alena, MUDr. Zela Ondřej, MUDr. Malesová Mariana.
O. Urban navrhl, aby se novým členům dostalo uvítacího dopisu. Následně
převládl názor, že to není nutné, případně by takto mohla zareagovat
Česká lékařská společnost.
Termín příští schůze výboru:
17. 9. 2013 v 10.00 v sídle Guarant sro.
Zapsala:
Jasna Zejnilović
Zápis doplnil a zkontroloval:
Julius Špičák

Stránka | 3

