ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU
České gastroenterologické společnosti
ČLS JEP

Místo zasedání: GUARANT International spol. s r.o.
Datum: 4.2.2014
Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů): Julius Špičák,
Radan Keil, Aleš Hep, Ivana Líbalová, Milan Lukáš, Zdena Zádorová, Jiří
Černoch, Václav Mandys, Karel Lukáš, Jan Lata
Guarant: I. Vojteková, J. Zejnilović
Omluveni: Ondřej Urban, Petr Dítě, Stanislav Rejchrt, Miroslav Zavoral,
Miroslav Ryska, Josef Doseděl
1.
Volby do výboru 2014: J. Špičák
V. Mandys: Volby výboru ČGS probíhají jednokolově, obvykle
korespondenčním způsobem. Přečteny stanovy ČGS ČLS JEP, podle
kterých se volby budou řídit.
R. Keil: Od ČLS JEP se budou požadovat lístky s průsvitkou.
J. Špičák – volby by měly proběhnout v září. Je třeba určit volební komisi.
Navrhovaní členové jsou Dr. Králová, Doc. Jirásek, prof. Škrha – výbor
odsouhlasil, že J. Špičák osloví tyto tři osoby a na příští schůzi výboru se o
tomto bude hlasovat.
R. Keil navrhl finanční odměnu: 5 000 Kč pro každého člena volební
komise.
2.
Screening CRC:
J. Špičák na místo omluveného M. Zavorala: V tuto chvíli se rozesílá
150 000 dopisů. Byly přiznány stavebnicové kódy, ovšem podle
inovovaného sazebníku klesla hodnota polypektomie na přibližně 2000
bodů, zatímco hodnota standartní polypektomie zůstává na 4000 bodů.
Lze očekávat zmatek ve vykazování. Prof. Zavoral zareagoval dopisem na
MZ.
3.
Nový sazebník – ekonomika: A. Hep, I. Líbalová
I. Líbalová: Vyšel nový seznam výkonů 421 Sb./2013. V rámci kultivace
došlo k částečné úpravě endoskopických kódu, většinou směrem nahoru,
ovšem viz výše problémem je nesoulad mezi screeningovou a standardní
polypektomií. Doporučuje přesto vykazovat screeningovou polypektomii
jako takovou, protože hrozí nebezpečí, že počet vykázaných výkonů bude
brán jako referenční. R. Keil poukázal na problém s ručním vykazováním
screeningu, což zdržuje. J. Špičák dává k dispozici vlastní program, kde
screeningový formulář automaticky navazuje na popis. Z. Zádorová soudí,
že tento způsob vykazování je závislý na kvalitě místních IT.
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4.
Následné akce garantované výborem: Kasuistiky, K. Lukáš: 28. 2.
Zaregistrováno je na 80 gastroenterologů. České a slovenské
endoskopické dny 12. – 13. 9. 2014, ESGE ligve video. J. Špičák:
Problém bude v současné době při konkurenci dalších akcí s financováním.
R. Keil navrhuje razantně snížit kongresový poplatek výrazně pod 200
Euro na osobu. Z. Zádorová se táže, zda je možném obě akce oddělit, J.
Špičák nepovažuje za vhodné.
5. Zpětné zhodnocení Kongresu ČGS 2013 v Karlových Varech, I.
Vojteková, Guarant. 750 účastníků, vystavovatelé navíc 140, HCC
samostatná registrace 8. Pozitiva: umístění registrace u recepce, velká
výstava, velký počet vystavovatelů, pozitivní ohlasy na kulturní program,
programové propojení s Hepatologickou společností.
Vyúčtování na příští schůzi - očekává se standardní přebytek, který bude
zaslán ČLS JEP.
6. Diskusní a vzdělávací gastroenterologické dny Karlovy Vary 2014 – I.
Vojteková: Kontinuita se projevuje, potvrzena účast většiny vystavovatelů
a noví zájemci o satelity, již nyní jsou problémy se sloty - bude asi nutné
doplnit čtvrtek. Plánuje se společný program s hepatologickou společností.
Změny či noviny: hlasovací zařízení jako povinná součást všech prezentací
u postgraduálního kurzu. „nemilosrdná“ časomíra. Vzhledem k ohlasu
opět koncert a opět se bude hlasovat o promítaném filmu.
J. Špičák – Kostra kongresu zachovaná, čtvrtek postgraduální kurz povinné hlasovací zařízení u všech přednášek, jeden hepatologický blok a
jeden blok endoskopický, dva bloky na zvážení. Pátek – paralelně tři sály,
dva bloky pro sestry, 4-5 bloků pro volná sdělení (je třeba ponechat více
prostoru) v sobotu jeden sál s programem infekční komplikace
v gastroenterologii a hepatologii.
7. Další akce: J. Špičák: Český a slovenský gastroenterologický kongres
2015. Zájemci o organizaci kongresu na příští schůzi připraví prezentaci
v rozsahu do 10 diapozitivů. Prezentovat bude předpokládaný organizátor
kongresu.
8.
Stručně GE publikace: J. Špičák předložil tabulku, podle které vůdčí
postavení drží následující pracoviště bez pořadí: Hradecká FN, ÚVN
v Praze, VN Brno Bohunice, ISCARE, IKEM a Vítkovická nemocnice.
Členům výboru bude zaslána podrobná tabulka. Neblahou skutečností je
vlažná publikační aktivita mladší generace. J. Špičák navrhuje změnit
Kasafírkovou cenu takto: za jeden impaktovaný bod 10 000,-Kč.
9.
IBD – biosimilars: R. Keil, M. Lukáš: R. Keil – Na trh vstoupily
biosimilars, přestože studie o účinnosti a komplikacích proběhly pouze u
revmatologických pacientů. Rozhodnutí, který konkrétní přípravek je
nejvhodnější pro konkrétního pacienta z hlediska jeho diagnózy,
anamnézy, současného klinického stavu, přidružených onemocnění nebo
komplikací je vždy pouze na zvážení lékaře.
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M. Lukáš: Je zvykem, že zavedení léku předchází studie. Pokud jsou dva
produkty o stejné ceně z nichž jeden je ověřený je zřejmé, že si vybereme
ten který je ověřený. Používat druhou variantu je rizikové. Z medicínského
hlediska nenabízí biosimilars přidanou hodnotu. Nelze ovšem nikomu nic
zakazovat, biosimilars se mohou používat.
Z. Zádorová: V případě komplikace lze očekávat právní problém.
10. Časopis: M. Lukáš: Připravuje se číslo 1/2014, které bude věnováno
tématu IBD. Součástí budou abstrakta z Gastroforum Štrbské pleso 2014.
Stále nepřišla odpověď o zařazení do registru PubMed. Je nutné upravit
pokulhávající webové stránky. Co se týká volební kampaně do výboru
ČGS, mohou se zájemci vyjádřit prostřednictvím stránek. V plánu: fórum
mladých gastroenterologů, QR: stahování vybraných publikací do mobilu.
DOI: Publikace na netu bude předcházet papírové podobě.
J. Lata: Rada vlády pro vědu a výzkum vydává seznam recenzovaných
neimpaktovaných periodik a náš časopis tam není, je to škoda. M. Lukáš:
zjistí aktuální stav. J. Lata: pro letošní rok už změna stavu nebude
možná. M. Lukáš apeluje na citaci článku v našem časopisu v případě
publikace v zahraničním časopisu. J. Špičák: Jakým způsobem se časopis
distribuuje na Slovensko? K. Lukáš - nabízí se za 24 EUR na celý rok,
nebo za 14 EUR v online podobě. V ČR je distribuce časopisu součástí
členského příspěvku. Slovenská společnost diskutuje o stejné možnosti.
Nyní se posílá 110 výtisků na Slovensko. I. Líbalová – společnost každý
rok dorovnává rozpočet vysokou částkou.
M. Lukáš nesouhlasí, rozpor se vyřeší do příští schůze. J. Špičák: Časopis
vypadá velmi dobře, funguje redakční rada.
11. Ruzné: J. Špičák se vrací k překladu a dokončení DVD filmu o prof.
Mařatkovi. Manažerovi bylo slíbeno 90 000 Kč. Viz zápis z výboru z 17/9
budou pozváni zástupci rodiny prof. Mařatky, aby se vyjasnil cíl
sponzoringu. I. Líbalová: Byly zaplaceny příspěvky ECCO, J. Špičák zašle
fakturu ESGE I. Líbalové.
Schválení nových členů:
Všichni přítomní členové schválili přijetí následujících členů:
Ladislav Hadraba
Štěpán Šembera
Kateřina Košťálová
Marek Ostrožlík
Nageb Ghaleb
Petr Hříbek
Klára Chmelová
Gabriela Růžičková
Lenka Hošková
Endoskopická sekce:
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Darina Kohoutová
Otto Mikolajek
Jan Martínek

Příští jednání výboru ČGS se bude konat:
1. duben 10:00, GUARANT International spol. s.r.o.
Zapsala: Jasna Zejnilović
Zápis doplnil a zkontroloval: J. Špičák
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