ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU
České gastroenterologické společnosti
ČLS JEP

Místo zasedání: Hotel Thermal, Karlovy Vary
Datum: 6. 11. 2013
Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů): Julius Špičák,
Radan Keil, Petr Dítě, Miroslav Zavoral, Aleš Hep, Ivana Líbalová, Josef
Doseděl, Zdena Zádorová, Jiří Černoch, Václav Mandys, Ondřej Urban,
Karel Lukáš, Jan Lata
Guarant: I. Vojteková, J. Zejnilović
Omluveni: M. Ryska, S. Rejchrt, M. Lukáš,
1. Nadcházející kongres: I. Vojteková, R. Keil
I. Vojteková: Kongres České gastroenterologické společnosti je připraven,
proběhne bohatý program s paralelními sekcemi každý den. Je velký zájem firem o satelity a obecně velký zájem sponzorů. Pozváni byli dva zahraniční řečníci Prof. Von Karsa a Dr. Lakatos. Přihlášeno je 32 posterů.
Registrovalo se 850 osob, což je vysoce pozitivní ukazatel, očekávají se i
registrace na místě. Ve čtvrtek proběhne úvodní recepce, na které zahraje
Vladimír Mišík. Na pátek je naplánováno promítání filmu Ve Stínu a pro
prvních 150 účastníků je připraven popcorn a sekt. Letos změna oproti
rokům předchozím – registrace byla přesunuta k hotelové recepci.
Na stánku ČGS jsou připraveny aktivity – letáky o budoucích akcích, ukázky newsletterů, nabídka pro partnery webových stránek na rok 2014. Připraveny dva interaktivní dotykové kiosky, na kterých jsou nejen informace
o kongresu, ale také odlehčený dotazník – za vyplnění dotazníku obdrží
účastník malou sladkou pozornost.
V tuto chvíli si firmy rezervují satelity již na příští rok. Podnět od MSD ke
zvážení, že by i odpolední satelit měl trvat 1,5 hod. Ke zvážení na další
schůzi výboru.
R. Keil oceňuje spolupráci s Hepatologickou společností, obě společnosti
získají nové zájemce. Předpokládá se, že spolupráce bude pokračovat.
2. Přehled dalších akcí společnosti a jednotlivých center: Kolorektální karcinom, Hradecké dny, Endo dny, Pankreatický klub,
kongres Promed, ESGE atd.
6.–7. 12. 2013 – Národní kongres o kolorektálním karcinomu
10. 2. 2014 – 4. Pražský endoskopický den IKEM
27. 2. 2014 – Kazuistiky + state-of-the-art– portální hypertenze
Duben 2014 – Hradecké dny
6. 6. 2014 – XV. Pankreatologický den v Brně
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20. 6. 2014 – Český a slovenský endoskopický den 2014
12.–13. 6. 2014 – Kongres PROMED
12.–13. 9. 2014 – ESGE Live Demonstration
3. Ekonomika – kultivace sazebníku: I. Líbalová, A. Hep
A. Hep: Na výzvu MZ centra FN Brno a IKEM zpracovala minutovou režii
endoskopických výkonů a předala na MZ. I. Líbalová: Co se týká seznamu
výkonů, nikdo nezná další vývoj, který bude víceméně politickým rozhodnutím. Špičák upozorňuje na klasifikaci jednotlivých oborů, kdy vrcholem
jsou specializované chirurgické obory s režií přibližně 10,- Kč/ hod. Jakýkoliv postup endoskopie vzhůru by byl velkým úspěchem. A. Hep varuje
před skepticismem.
4. Biologická centra: R. Keil
Do hry vstupují biosimilars, přestože je nedostatek studií, sleva je však
lákavá. Předpokládá se, že cena celkem klesne o 30%, a MZ sníží rozpočet
o 15%, takže by se objemově jednalo o 15 %ní navýšení. MZ vyvinulo
tlak, aby se snížil počet center o 5, nakonec se snížil o jedno centrum.
Úřady požadují kontrolní parametr léčby. Probíhají přísné kontroly VZP
jednotlivých center. Špičák soudí, že problém počtu center je marginálie.
J. Doseděl: Biologika nejsou zisková záležitost. Je to riziková záležitost.
Když přijde revize, musí se finance vrátit. Velká centra to finančně ustojí,
malá privátní to může zlikvidovat. J. Špičák – malá centra to ovšem nemusí dělat.
5. Endoskopická sekce, spolupráce s ESGE, přidružené členství,
Endoscopy , standardy: O. Urban
O. Urban: Přibyl jeden přeložený standard ESGE. Bude vyvěšen na web
endoskopické sekce. Standardy ESGE se vypracovávají rychleji, než je
stačíme překládat. Je omezen počet domácích odborníků, kteří překlad na
úrovni zvládnou. České a Slovenské endoskopické dny se uskuteční v Ostravě a budou jednodenní, aby byla zachována kontinuita. Akce bude explicitně podpořena ČGS. V rámci průběžné inovace sazebníku byl schválen
kód radiofrekvenční ablace. Předpokládalo se pět center, IKEM, FN Olomouc, Ostrava, ÚVN a hlásí se další dvě, FN Hradec Králové a FN Motol.
O. Urban soudí, že třetí pracoviště v Praze je příliš. R. Keil aspiruje na
centrum a argumentuje vysokým počtem všech výkonů a přítomností specializované chirurgie. O. Urban naléhá na dodržení počtu 5 center. J. Špičák nesouhlasí a argumentuje tím, že ani v jiných oblastech není počet
center omezen. Tak je zdravotnictví nastaveno. Celkem ročně se ošetří asi
100 nemocných. J. Špičák soudí, že je třeba vyčkat stanoviska nadřízených institucí. J. Doseděl by též počet center neomezoval, není to ekonomicky výhodná metoda.
O. Urban: ministerstvo to chce
J. Špičák: Nic se nevydělá a výkon je extrémně drahý. Proto je omezen
počet center. J. Špičák upozorňuje na problematickou administraci celého
procesu. Pokud bychom chtěli trvat na omezeném počtu center, museli
bychom vypsat výběrové řízení a určit podmínky. Výsledkem by byly
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osobní animozity, aniž by se něčeho dosáhlo. O. Urban nesouhlasí, ale akceptuje většinový názor.
J. Špičák předkládá dopis ESGE apelující na duální členství, za 150 Euro
ročně. Upozorňuje na slabou stránku – výhody jsou vágní. Překlad se
umístí na stránkách společnosti.
6. Screening – organizované zvaní: M. Zavoral
M. Zavoral o screeningu bude úvodní přednáška nadcházejícího kongresu,
tam doc. Dušek seznámí veřejnost podrobně s problematikou.
Probíhají velmi intenzivní jednání, pokud se adresné zvaní spustí letos,
bude to úspěch. Ministr je nakloněn, ostatní účastníci procesu mají tendenci zavedení protahovat, důvodem je finanční situace ZP.
7. Časopis – M. Lukáš nebyl přítomen
8. Různé
Schválení nových členů:
Příští jednání výboru ČGS se bude konat: 4. 2. 2014 v 10.00 h v zasedací místnosti Guarant, s. r. o., Pankrác.
Zapsala: Jasna Zejnilović
Zápis doplnil a zkontroloval: Julius Špičák
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