ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU
České gastroenterologické společnosti
ČLS JEP
ze dne 16.1.2015
Přítomni (bez titulů): Milan Lukáš, Ondřej Urban, Filip Závada, Jiří Cyrany, Ivana Líbalová, Radan
Keil, Aleš Hep, Vladimír Nosek, Martin Bortlík, Petr Vítek, Zdena Zádorová, Julius
Špičák, Jan Martínek
Revizní komise: Karel Lukáš, Václav Mandys, Jana Koželuhová
Omluveni: 0
Hosté: M. Zavoral, I. Vojteková, M. Pfeiferová, D.Kamarádová
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Základní principy činnosti výboru v novém volebním období (M. Lukáš)
Rozdělení činností a odpovědnosti členů výboru ČGS na volební období 2015 – 2018 (M. Lukáš)
Vývoj úhrady ve screeningu kolorektálního karcinomu (M. Zavoral)
Guarant a další spolupráce s ČGS v novém volebním období (O.Urban/P.Vítek)
Shrnutí Vzdělávacích a diskuzních dnů 2014 v Karlových Varech (I. Vojteková)
Kazuistiky 2015 (K. Lukáš)
33. český a slovenský gastroenterologický kongres ČGS (Praha, 12. – 14. 11. 2015)
(M.Lukáš/K.Lukáš)
Den mladých gastroenterologů (České Budějovice, 16. - 17. 4. 2015) (J.Cyrany)
Webové stránky společnosti (P.Vítek)
Časopis Gastroenterologie a hepatologie (M. Lukáš)
Stanovení telekonferencí, schůzí a „brain stormingu“ (M. Lukáš)
Různé

Průběh jednání:
1. Základní principy činnosti výboru v novém volebním období (M. Lukáš)
 představení sekretariátu – Jasna Zejnilovič, Martina Pfeiferová
 někteří členové výboru preferují zasílání materiálů na soukromé e-mailové adresy, budou používány
maily, uvedené na stránkách ČGS
 M. Lukáš informoval o základních principech činnosti výboru – viz Příloha 1
2. Rozdělení činností a odpovědnosti členů výboru ČGS na volební období 2015 – 2018
(M. Lukáš)
 M. Lukáš informoval o rozdělení činností a odpovědnosti členů výboru viz Příloha 1
 M. Lukáš přednesl návrh strategických úkolů (krátkodobý a dlouhodobý horizont) výboru ČGS
 k problematice proběhla obsáhlá diskuse, zodpovědné osoby za jednotlivé pracovní týmy budou
předkládat průběžné zprávy o činnosti předsedovi a výboru ČGS
3. Stížnost na průběh voleb do ČGS 2014 (J. Špičák)
 na žádost J. Špičáka zařazeno jako neplánovaný bod jednání
 J. Špičák vyslovil podezření na neoprávněnou manipulaci s volebními lístky. Vychází z tvrzení členky
volební komise dr. Z.Králové na Plenárním zasedání ČGS v Karlových Varech 12/2014 (není k
dispozici ani zápis z Plenárního zasedání ani Zápis volební komise). J. Špičák tuto manipulaci blíže
nespecifikoval a nedokladoval.
 ke stanovisku J. Špičáka se v diskusi postupně připojili R. Keil, I. Líbalová, Z. Zádorová, A. Hep
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O. Urban apeluje na nutnost změny volebního systému ve smyslu obecného doporučení volební
komise. Nové vedení ČGS se k doporučení volební komise z plenárního zasedání již vyjádřilo
v Newsletteru ČGS v prosinci 2014
P. Vítek, J. Cyrany, F. Závada, V. Nosek zdůrazňují fakt, že projednávání stížnosti nepatří do gesce
výboru ČGS, navrhují soustředit se na konstruktivní činnost výboru
J. Špičák před členy výboru deklaroval záměr podat stížnost na průběh voleb k Revizní komisi ČLS
JEP. V průběhu diskuse bylo konstatováno, že stížnost musí být podána v souladu se stanovami ČLS
JEP. Pokud ovšem má někdo důvodné podezření z manipulace s volbami, je povinen postupovat
v souladu s právním řádem ČR (oznamovací povinnost k trestnému činu podvodu).
Usnesení: nutno pořídit zápis Plenární schůze (Karlovy Vary 12/2014) a zajistit zápis volební
komise voleb do ČGS 2014 - Příloha 4 zápisu (odpovídá M. Lukáš)

4. Vývoj úhrady ve screeningu kolorektálního karcinomu
 M. Zavoral informoval o vývoji úhrad ve screeningu kolorektálního karcinomu (prezentace je
Přílohou 2 zápisu)
 M. Zavoral upozornil na povinnost ověření reakreditace a nasmlouvání nových výkonů pro všechna
centra pro screeningovou koloskopii (reakreditace budou pak sladěny k roku 2016)
 Usnesení: zástupcem výboru v Komisi pro screening kolorektálního karcinomu bude O.
Urban, oficiální stanovisko výboru ČGS bude zasláno prof. Zavoralovi (odpovídá M. Lukáš)
5. Guarant International a další spolupráce s ČGS v novém volebním období (O. Urban/P.
Vítek)
 vedení ČGS si vyžádalo k posouzení řadu dokumentů z roku 2014, v současnosti probíhá jejich
analýza
 dosavadní smlouva mezi firmou Guarant a ČGS je uzavřena na dobu neurčitou
 pro další spolupráci je možno postupovat nadále ve formě izolované realizace jednotlivých akcí,
vzhledem k podmínkám na trhu je ale vhodné zvážit uzavření spolupráce ve formě „balíčku“, který
by zahrnoval všechny akce, které jsou garantovány ČGS po dobu jednoho nebo více let, maximálně
pak po dobu období současného výboru ČGS
 výbor bude průběžně informován o zvolené strategii spolupráce
 Usnesení: na další výborové schůzi bude podána informace o výsledcích jednání (odpovídá
O.Urban)
6. Shrnutí 13. Vzdělávacích a diskuzních dnů 4. - 6. 12. 2014 v Karlových Varech (I. Vojteková)
 celkem 835 účastníků; stále je relativně nízký počet slovenských účastníků
 vystavovatelé: sponzorské poplatky se nezvyšovaly, počet vystavovatelů 40, zvyšují se požadavky na
plochu stánku u velkých firem, dobré ohlasy na 8 satelitů
 dobré ohlasy na tištěné supplementum
 akce bude uzavřená za Guarant do konce února, vyúčtování bude sděleno na příští schůzi výboru
7. Kazuistiky. Pracovní den gastroenterologické společnosti, Modrá posluchárna 26. 2. 2015 (K.
Lukáš)
 K. Lukáš představil program
 Usnesení: Nominována komise pro vyhodnocení nejlepších kazuistik: Z. Zádorová, F.
Závada, J. Koželuhová. Za organizaci a průběh akce odpovídá K. Lukáš
8. Český a slovenský národní kongres ČGS 2015 (M. Lukáš/ K. Lukáš)
 členové programového výboru 2015 – K. Lukáš (prezident kongresu), M. Lukáš (předseda ČGS), J.
Cyrany (vědecký sekretář), Z. Zádorová (spoluorganizátor), R. Keil (prezident předcházejícího GE
kongresu), F. Závada (II. místopředseda společnosti)
 M. Lukáš – navrhuje odlišit strukturu od Karlovarských diskusních dnů, zařadit Mařatkovu
přednášku, plenární zasedání ČGS zařadit na první dopoledne
 K. Lukáš vznesl návrh na zvýšení poplatku z 1900,- (člen ČGS) a 2900,- (nečlen) na 2000,- resp.
3000,-; I. Vojteková tuto změnu nedoporučuje (provázanost se sponzorskými investicemi apod.),
doporučuje zachovat rozdíl v ceně pro členy a nečleny; prozatím bilance rozpočtu je + 90 000,-;
generální sponzor AbbVie
 v rámcií kongresu nebude živý endoskopický přenos
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I. Vojteková informovala, že hlavním zdrojem informací jsou webové stránky, první registrace
účastníků – březen, stránky připravené pro abstrakta – červen, deadline abstrakt 15. září 2014
K. Lukáš informoval, že webové stránky kongresu jsou v přípravě
K. Lukáš vyzval členy, aby nahlásili možnou účast zahraničních přednášejících a návrhy na sympózia
v diskusi bylo uvedeno, že program bude stejně jako v minulých letech podrobně projednán výborem
ČGS
Usnesení: K. Lukáš zašle všem členům výboru ČGS do 28. 2. 2015 rámcový program
kongresu, který budou členové programového výboru připomínkovat tak, aby byl program
připraven k další diskusi celého výboru ČGS do příštího jednání výboru.
Telekonference o programu kongresu bude dne 6. 2. od 15 hodin (odpovídá M. Lukáš)

9. Den mladých gastroenterologů (České Budějovice 16. – 17. 4. 2015), (J. Cyrany)
 byl představen rámcový návrh programu
 J. Martínek upozornil na malou a pozdní propagaci akce
 výbor přijal informaci o konání akce, zatím nebyla přiznána garance ČGS
10. Webové stránky společnosti (P. Vítek)
 P. Vítek byl pověřen 1. místopředsedou O. Urbanem k rekonstrukci webových stránek
 ve spolupráci se společností Guarant se připravuje nový design stránek, responzivní grafické
rozhraní, které bude zohledňovat použité zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon)
 stránky by měly plnit především úlohu informační vstupní brány společnosti, stejně jako
v zahraničních společnostech budou zahrnovat přímé odkazy na již vytvořené tematické weby
(časopis, pracovní skupiny apod.)
 připravuje se Diskusní fórum ČGS JEP, které bude uzavřené, moderované, přístupovými údaji budou
vybaveni všichni členové ČGS, kteří budou v rámci fóra kontaktování, pokud z něj aktivně
nevystoupí
 M. Bortlík navrhl zvážit v rámci stránek izolovaný diskusní prostor pro členy výboru
 představení demo verze webových stránek a diskusního fóra bude připraveno na příští schůzi výboru
v březnu
 J. Špičák udělil souhlas s uvedením svých článků z tisku na webu společnosti
 Usnesení: Výbor ČGS souhlasí s plošnou registrací všech členů ČGS v připravovaném
diskusním fóru. Jednotlivé registrace musí být v případě projevení vůle jednotlivých členů
ČGS zrušeny.
11. Časopis Gastroenterologie a hepatologie
 M. Lukáš a J. Špičák komentovali založení nového časopisu Postgraduální gastroenterologie a
hepatologie K. Lukášem jako nevýhodné pro stávající časopis ČGS
 nevznikla shoda o obsazení pozice šéfredaktora časopisu; Z. Zádorová, I. Líbalová a J. Špičák navrhli
J. Martínka jako nového kandidáta
 J. Martínek vyjádřil názor, že není vhodné kumulovat funkci předsedy a šéfredaktora, M. Lukáš
nevidí v této kumulaci problém
 J. Martínek navrhl audit financování časopisu společností Ambit Media včetně přesného přehledu
výdajů
 J. Martínek informoval, že dle uzavřené smlouvy mezi ČGS, ČHS a společnosti AmbitMedia osobu
šéfredaktora jmenují po dohodě obě společnosti
 J. Martínek navrhl co nejčasnější společnou schůzku zástupců ČGS a ČHS, J. Špičák navrhl oslovit
předsedu ČHS
 Usnesení: O pozici šéfredaktora časopisu se bude jednat znovu na příštím zasedání výboru.
Před tímto jednáním bude zorganizována schůzka vedení ČGS a ČHS (odpovídá M. Lukáš).
12. Stanovení telekonferencí, schůzí a „brain stormingu“
 M. Lukáš navrhl komunikaci prostřednictvím telekonferencí
 M. Lukáš návrh uspořádat výjezdní zasedání za účelem „brain stormingu“ – zatím nebylo přijato
13. Definování pravidel pro nově vzniklé kódy endoskopické submukózní disekce (ESD), jícnové
impedance a radiofrekvenční ablace (RFA)
 O. Urban informoval o jednotlivých alternativách pravidel pro tyto výkony
 Usnesení: odpověď předsedovi svazu zdravotních pojišťoven je Přílohou 3 zápisu
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14. Odměna prezidentovi 13. vzdělávacích a diskusních gastroenterologických dnů v Karlových
Varech
 M. Lukáš navrhl odměnu 30 000,-Kč J. Špičákovi, výborem schváleno
15.




Plánované mezinárodní gastroenterologické akce v České republice (J. Špičák)
UpDate in Gastroenterology – 2016
Československý kongres digestivní onkologie - podzim 2016 (cca měsíc před K. Vary 2016)
návrh pořádání: Světový gastroenterologický kongres v ČR v roce 2019

16. Členská agenda
 statistika 820 členů
 členské poplatky – 550 Kč (pro ČGS) + 280 Kč (pro ČLS JEP) ročně, důchodci (od 60 let) – 0 Kč,
mateřská dovolená – 100 Kč, čestní členové 0
 výbor odsouhlasil přijetí nových členů (MUDr. Pavel Klvaňa ml., Frýdek-Místek; MUDr. Klára
Kmochová, ÚVN Praha; MUDr. Daniela Čadilová, Hořovice; MUDr. Lenka Kučírková, Brno
Bohunice; MUDr. Daniel Debnár, Nemocnice Na Homolce)
 žádost o přijetí MUDr. Tomáše Gajdy byla vrácena z důvodu administrativních nedostatků k
doplnění
 na vlastní žádost bylo zrušeno členství MUDr. Petry Welzové
 dlužníci, kteří nezaplatili členské poplatky, budou obesláni s další urgencí sekretariátem ČGS
17. XVI. pankreatologický den 12. 6. 2015 (dopis prof. Dítě)
 výbor přijal informaci o kongresu, bude avizována na stránkách ČGS, garance ČGS nebyla přiznána
Součástí tohoto zápisu je evidence stanovených úkolů.
Termín následující schůze výboru ČGS ČLS je stanoven na středu 18. 3. 2015 od 14 hod. – Fakultní
nemocnice Hradec Králové.
Zapsal: Jiří Cyrany
Ověřil: Milan Lukáš
Evidence úkolů:
Číslo
Úkol
úkolu
1/2015
Doplnit zápis z Plenární schůze
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2015
7/2015
8/2015
9/2015
10/2015

Aktualizace mailing listu výboru ČGS
Připravit tabulku s kontakty členů
výboru – rozeslat
Zajistit zápis volební komise
Nahlásit zástupce za ČGS O. Urbana
v Komisi pro screening KRK
Rekonstrukce webových stránek ČGS
Předložit vyúčtování hospodaření
časopisu GH
Domluvit schůzku zástupců ČGS a
ČHS ohledně časopisu GH
Obeslat přijaté členy
Rámcový program Národního GE
kongresu 2015

Plnění:

Odpovídá:
M. Lukáš
O. Urban
J. Špičák
M. Pfeiferová
M. Pfeiferová

Termín
plnění:
18. 3. 2015
31. 1. 2015
31. 1. 2015

M. Lukáš
J. Špičák
M. Lukáš

31. 1. 2015

P. Vítek
M. Lukáš

18. 3. 2015
18. 3. 2015

M. Lukáš

13. 2. 2015

M. Pfeiferová
K. Lukáš
M. Lukáš

31. 1. 2015
28. 2. 2015

31. 1. 2015
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