ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU
České gastroenterologické společnosti
ČLS JEP

Místo zasedání: Guarant, Na Pankáci 17, Praha 4
Datum: 17. 9. 2013
Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů): Julius Špičák,
Miroslav Zavoral, Radan Keil, Josef Doseděl, Ivana Líbalová, Karel Lukáš,
Miroslav Ryska, Ondřej Urban, Milan Lukáš, Stanislav Rejchrt
Guarant: Ingrid Vojteková, Jasna Zejnilović
Nepřítomni: Petr Dítě, Aleš Hep, Václav Mandys, Zdena Zádorová, Jiří
Černoch, Jan Lata
1. Nadcházející kongres v Karlových Varech: R. Keil
I. Vojteková – Jsou připraveny podklady ke všem sekcím, chybí program pro sestry. V následujících dnech bude program zveřejněn.
Organizační novinky: Registrace bude v prostorách loby hotelu.
U registrace budou tři internetové kiosky pro veřejnost – e-mail, internet, dále dotykové kiosky, kde bude plánek hotelu, abstrakta, web
ČGS, dotazník jako propagace společnosti. Zkvalitní se zázemí pro řečníky (speakers preview).
V rámci úvodní recepce se uskuteční koncert Vladimíra Mišíka v kongresovém sále. V pátek bude nabídnut kvalitní film.
Součástí ceremoniálu bude předání ceny endoskopické sekce spolu
s čestným členstvím ČGS.
R. Keil vytvoří stimulační newsletter jako další upoutávku kongresu.
J. Špičák vnímá kongres jako příjemně variabilní. R. Keil: Vyzvaní prezentéři obdrží oficiální pozvánku od agentury Guarant.
O. Urban, videosekce. Vhodné je zaslat prezentace s předstihem, aby
nedošlo k technickým problémům. Zařídí I. Vojteková s O. Urbanem
přes dodavatele techniky.
Otázka publikace abstrakt: R. Keil se kloní čistě k elektronické podobě
z důvodů finančních. M. Lukáš preferuje tradiční prezentaci suplementem časopisu. J. Špičák považuje cenu za neadekvátní. R. Keil a J. Špičák – jazyková a redakční práce jsou formalitou, postačuje pouze grafika. O. Urban též preferuje časopiseckou formu. Karel Lukáš navrhuje
kompromis – časopis ano, ale jako součást řádného čísla. Kompromis
byl bez další diskuse přijat.
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2. Další plánované akce chronologicky (kasuistiky atd). K Lukáš
a další
22. 10. 2013 R. Keil uspořádá oslavu 20 let endoskopie ve FN Motol.
Všichni členové výboru jsou srdečně zváni, obdrží pozvánku.
10. 2. 2014 se uskuteční Endoskopický den IKEM s účastí prof. Haruhiro Inoue.
27. 2 2014 proběhnou tradiční Kazuistiky. Garantem akce je K. Lukáš.
J. Špičák poznamenal, že úspěch je mimo jiné podmíněn kvalitní přednáškou state-of-the-art.
20. 6. 2014 O. Urban bude hlavním organizátorem Českého a slovenského endoskopického dne, který se uskuteční jako společná akce
s tradičním regionálním workshopem v Ostravě hotelu Clarion.
J. Špičák v této souvislosti poznamenal, že představitelům Slovenské
gastroenterologické společnosti je třeba zaslat oznámení o kongresu
ESGE v Praze.
12. – 14. 9. 2014: ESGE live video demonstrace v Praze.

3. Časopis: M. Lukáš
28. srpna byla poslána oficiální žádost do Americké národní knihovny,
v Bethesdě o zařazení do registru PubMed.
5. číslo časopisu bude koordinovat Štěpán Suchánek, onkologické téma, deadline je 30. září, 6. číslo vyjde v polovině prosince.
J. Špičák soudí, že časopis je velmi dobrý, registrace v PubMed by byl
velký úspěch. Sázka na redaktory (M. Bortlík, Š. Suchánek, J. Martínek, Š. Suchánek, O. Urban) byla dobrou volbou.

4. Kultivace sazebníku: I. Líbalová
Materiály byly odeslány, přijetí kultivovaného sazebníku bude politickou
akcí. Představitelé příslušné komise vyzvali společnost ke zpracování
režie. Za ČGS zpracovala pracovní skupina ve složení A. Hep, I. Líbalová. Patrně jsme jako společnost zareagovali nejrychleji. Je jisté, že reálně se režie stále prodražuje, protože ceny všech součástí – energie,
vodné atd. – stoupají. I. Líbalová soudí, že je třeba jednat samostatně
bez ohledu na jiné odborné společnosti. M. Ryska soudí, že převažuje
plošná péče ve vysoké kvantitě bez ohledu na kvalitu. R. Keil soudí, že
stávající i stínoví ministři reálně zváží význam velkých nemocnic. I. Líbalová upozorňuje, že se jedná vždy o politický problém. Ani jedna malá nemocnice nebyla zrušena. M. Zavoral věří, že stínový ministr se
ukáže být zkušeným pragmatikem a zasadí se o stabilizaci velkých nemocnic.
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5. Doporučené postupy společnosti, endosekce: O. Urban
V červnu proběhla akce endoskopické sekce v Ostravě, zápis na stránkách, z nových doporučených postupů vzniká nový zaměřený na léčbu
Barrettova jícnu, který bude představen v Karlových Varech.
Bude třeba vytvořit nové systémové kódy. K doporučenému postupu:
S. Rejchrt upozorňuje, že indikací k RFA je těžká dysplázie, avšak
J. Martínek považuje za vhodnou indikaci i lehkou dysplázii, J. Špičák
soudí, že kritéria k indikaci lehké dysplázie jsou vcelku přehledná a
dobře odůvodněná a příslušné navýšení nepovede k přesáhnutí kvóty
dané MZ. J. Špičák též upozorňuje, že jednou věcí je evidence based
standard a jinou úhrada.
Dotaz, zda bude do programu přijat videoklip dr. Pekárka ze Slovenska.
R. Keil soudí, že klip vzhledem k zaměření by měl být prezentován
v sekci volných sdělení.

6. Různé a další
J. Špičák navrhuje udělit čestné členství – Thomasovi Röschovi z Hamburku za mimořádný přínos pro evropskou endoskopii obecně a pro
spolupráci mezi jednotlivými společnostmi zvláště. Opakovaně navštívil
ČR a podílel se na edukaci českých endoskopistů.
Navrhuje čestné členství M. Ryskovi za velký přínos pro čs. gastroenterologii.
Navrhuje čestné členství pro Petra Haffnera za velký přínos pro čs.
gastroenterologii. Ve všech případech všichni přítomní souhlasí.
J. Špičák doporučuje finančně uhradit překlad filmu o prof. Mařatkovi
do angličtiny (90 000 Kč). R. Keil – co z toho plyne pro ČGS? Zviditelnění na mezinárodní scéně. J. Špičák pozve zástupce rodiny na příští
schůzi výboru.
Pokud bude problém při kontrolách biologické léčby, R Keil je připraven
být nápomocen.

J. Doseděl upozorňuje na možnost individuálního členství v ESGE J. Špičák
přeloží zvací dopis do češtiny a dá k dispozici členské základně formou
newsletter.
Bylo schváleno přijetí nových členů společnosti:
MUDr. Buriánová Alžběta
MUDr. Jan Březina
MUDr. Jan Škorpík
MUDr. Jiří Spilka
MUDr. Paula Sopirjaková
MUDr. Klára Chmelová
MUDr. Martina Pelikánová
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Endoskopická sekce:
MUDr. Astrid Šuláková, Ph.D.
Další schůze výboru bude na kongrese v Karlových Varech, ale čas se
posune na 18. hodinu.
Příští jednání výboru ČGS se bude konat:
7. 11. 2013 v 18.00 v Hotelu Thermal
Zapsala:
Jasna Zejnilović
Zápis doplnil a zkontroloval:
Julius Špičák
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