ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU
České gastroenterologické společnosti
ČLS JEP

Místo zasedání: Guarant, Na Pankráci 17, Praha 4
Datum: 3. 6. 2014
Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů): Julius Špičák,
Radan Keil, Karel Lukáš, Milan Lukáš, Zdena Zádorová, Jiří Černoch,
Václav Mandys, Aleš Hep, Ivana Líbalová, Miroslav Zavoral
Guarant: Ingrid Vojteková, Jasna Zejnilović
Nepřítomni: Josef Doseděl, Miroslav Ryska, Ondřej Urban, Jan Lata, Petr
Dítě, Stanislav Rejchrt,
1.
Rezignace prof. J. Laty
J. Špičák: Jan Lata rezignoval. Do revizní komise bude přizván další
v pořadí zvolený člen, který dostal nejvíce hlasů v posledních volbách.
První stávající člen revizní komise podle počtu hlasů v posledních volbách
se stane členem výboru.
J. Špičák: Účast na schůzích výboru je poměrně nízká. Dle předchozí
dohody bude účast za poslední čtyři roky zveřejněna na stránkách
společnosti.
2.
Další akce: České a slovenské endoskopické dny září 2014
(I. Vojteková, J. Špičák)
I. Vojteková: Deadline na early registration je na konci června. Program je
připraven. Zvaní řečníci dostanou informace tento týden. Firmy se hlásí
dostatečně.
J. Špičák: Součástí kongresu bude posterová sekce. Program je pevný,
upravují se pouze časy.
3.
Karlovarské diskusní a vzdělávací dny prosince 2014
(I. Vojteková, J. Špičák)
I. Vojteková: Hlásí se dostatečný počet vystavovatelů. Registrace
s výzvou k aktivní účasti se spustí na začátku července. Kongresu
prospěje rekonstrukce hotelu Thermal. V rámci společenského programu
vystoupí skupiny Žlutý pes.
J. Spičák přednesl návrh témat kongresu a vyzval členy výboru k aktivní
účasti. Postgraduální kurs ve čtvrtek bude předmětem dalšího jednání.
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Symposiální bloky v pátek: Gastroonkologie, M. Zavoral; IBD M. Lukáš;
Endoskopie O. Urban; Obyčejné nemoci K. Lukáš; Gastroenterologie –
update 2013-2014 J. Špičák; Hepatologie P. Urbánek. Sobota – infekce
v gastroenterologii a hematologii: Clostridové infekce – R. Keil; Abscesy u
divertiků – A. Hep; Abcesy jater – prof. Kala; Cholangigíta – Z. Zádorová;
Nová antibiotika – Ivana Kohnová; Radiologie prof. Hořejší, IBD Zuzana
Šerclová; Akutní pankreatitida J. Špičák.
J. Špičák apeluje, aby na kongresu byla multidisciplinarita.
J. Špičák vznesl dotaz, zda má smysl pořádat breakfast with champions.
K. Lukáš: smysl to má, ale účast bude malá. Zůstává otevřené.
J. Špičák – Interaktivita bude podpořena hlasovacím zařízením, které bude
na kongresu během čtvrtečního programu.
R. Keil: Zůstáv problém s dodržováním časů při prezentacích na kongresu.
GUARANT zařídí program, který prezentaci po uplynutí času vypne.
Veškeré technické záležitosti včetně firemních symposií řeší GUARANT,
žádná vlastní technika nebude akceptována.
I. Vojteková – Řečníkům se informace o striktním dodržování času pošle
s běžnými technickými instrukcemi pro přípravu prezentace.
4.
Kongres společnosti 2015 (K. Lukáš)
K. Lukáš: Clarion Congress Hotel, datum je stanoveno.
5.
Volby do výboru ČGS 2014 (R. Keil)
R. Keil kontaktoval ČLS JEP. V druhé polovině října bude odeslán dopis
všem členům společnosti s hlasovacím lístkem, celým seznamem členů a s
instrukcemi. Pondělí, 10. Listopadu bude uzávěrka hlasování.
6.
Kolorektální karcinom – screening (M. Zavoral)
M. Zavoral: Podařilo se dojednat, že v novém sazebníku budu nová
odbornost screening kolokretního karcinomu. Tato odbornost bude
proplácena mimo regulaci a bude zahrnovat několik kódu. Navýší se čas
koloskopie o 10 min, vč. času lékaře, což povede ke zvýšení úhrady o cca
200,-Kč. Nebude inovován celý sazebník, vyjde malá novela. Bude snaha
docílit zpětné úhrady za rok 2014. Bude nutné analyzovat všechny testy a
specifikovat doporučení. V současné době je v mání 30 TOK s citlivostí od
10 do 200 nanogramů na ml. Předseda sdružení praktických lékařů
souhlasil s tím, že bude doporučeno proplácení testů, které mají citlivost
70-100 nanogramů. Vyjde to na webových stránkách ministerstva. Je to
složitá věc, pokroky se ale povedly.
J. Špičák navrhuje požádat o posun kódů u screeningových center do vyšší
kategorie.
I. Líbalová upozorňuje na logistiku režie.
M.
Zavoral
zvažuje
reakci
dalších
společností.
A. Hep: je třeba být důsledný, minutová režie se týká i výkonů
navazujících na koloskopie. Koloskopie a sdílené kódy.
I. Líbalová: technicky to není možné uhlídat.
M. Zavoral: Budeme trvat na vyšší režii koloskopie pro screeningová
centra.
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Z. Zádorová upozorňuje na mediální tlak, v případě, že režie nebude
navýšena.
7.

Časopis (M. Lukáš)

Vyšel časopis č. 2. Dne 25. 6. vychází číslo 3, které je obohaceno o
články k 100. výročí prof. Mařatky. V tuto chvíli se pracuje na webových
stránkách, bude se jednat o modernější verzi, která by měla být dostupná
od letošního čtvrtého čísla časopisu.
R. Keil: Omluva prof. Dítě už vyšla.
Líbalová: Je potřeba dořešit finance. M. Lukáš připraví na příští schůzi
analýzu financí.
J. Špičák vyzval členy výboru, aby dodali návrhy na členy mezinárodního
vědeckého výboru.
8.

Centra biologické terapie (R. Keil)

Zrušilo se centrum Bulovka. Záležitost se začíná atomizovat. R. Keil
nepředkládá, že by se ČGS v tomto směru měla angažovat.

9.

Různé

Členové výboru schválili přijetí nových členů:
Michal Koula
Martina Bojková
Jana Fusková
Naděžda Machková

V Karlových Varech bude oficiálně uděleno čestné členství Janu Burešovi a
Miroslavovi Zavoralovi.

Příští jednání výboru ČGS se bude konat:
02. 09. 2014 v 10.00 v GUARANT International
Zapsala:
Jasna Zejnilović
Zápis doplnil a zkontroloval:
Julius Špičák
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