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Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

vývoj nelze zastavit. Probíhá nezadržitelně v každém společenství v různých 

časových periodách s odlišnou intenzitou. Česká gastroenterologická společnost není 

výjimkou a musí na dramatické změny okolního světa, nové technické možnosti, 

odborné a výzkumné výzvy reagovat a dále se rozvíjet.  Před časem jsem byl osloven 

některými českými a moravskými kolegy, abych s nimi připravil program, který by tito 

gastroenterologové v případě, že získají důvěru členské základny a budou zvoleni do 

výboru společnosti, realizovali.   

Mám za to, že chceme-li z naší gastroenterologické společnosti vytvořit  moderní 

společenství, které by strukturou, organizací a aktivitou odpovídalo evropskému 

standardu odborné společnosti 21. století, je nevyhnutelné činnost výboru a řízení 

společnosti postavit na lidech v nejproduktivnějším věku.  Jde především o střední 

generaci gastroenterologů, kteří mají dostatečné odborné a životní zkušenosti a kteří 

budou pro naši společnost ochotni nezištně po několik let pracovat.  V případě, že 

budete mít podobný názor, mohu doporučit gastroenterology, kteří tyto parametry 

naplňují a jsou ochotni se v případě zvolení funkce ve výboru ujmout. 



Volby výboru 
ČGS 2014 
 
 

Navrhuji tyto kandidáty:  MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.  (Praha)   

    MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. (Hradec Králové)   

    MUDr. Luděk Hrdlička (Praha)     

    MUDr. Michal Konečný, Ph.D. (Olomouc)   

    MUDr. Jana Koželuhová (Plzeň);  

    Doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF (Praha) 

    MUDr. Vladimír Nosek (Jablonec nad Nisou)  

    MUDr. Vratislav Řehák (Praha)     

    MUDr. Magdaléna Stefanová, Ph.D. (Praha) 

    MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. (Praha)    

    MUDr. Alice Štrosová  (Praha)      

    MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. (Ostrava)    

    MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D. (Hradec Králové) 

    MUDr. Petr Vítek, Ph.D.  (Frýdek-Místek)  

    MUDr. Ing. Filip Závada, Ph.D. (Příbram)   

 

 

Činnost nového výboru ČGS by měla být 

charakterizována slovy: 
                             

 

 

 

 

 
 

kompetence, pravdivost, odpovědnost 
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Programové desatero: 
 

1. Urychlené zahájení nových jednání o úhradách gastroenterologické péče na 

úrovni nemocnic i privátních gastroenterologických ambulancí. ČGS musí 

být vrcholně kompetentním partnerem při jednáních s představiteli MZ, 

zdravotních pojišťoven a SÚKL o financování všech forem gastroenterologických 

aktivit. Změny vyžaduje sazebník endoskopických výkonů, systém DRG i způsob 

úhrady specializované a nákladné péče. Výbor ČGS musí usilovat o co 

nejvýhodnější podmínky k výkonu gastroenterologické praxe v ČR!  

2. Změna systému postgraduálního a kontinuálního vzdělávání 

gastroenterologů. Současný systém rotace po fakultách je neuspokojivý. ČGS 

musí mít kontrolu nad touto klíčovou odbornou aktivitou, musí realizovat a 

garantovat vysoký standard výuky a přípravu k atestacím, a také úroveň dalšího 

kontinuálního vzdělávání gastroenterologů. 

3. Zásadní změny ve fungování webových stránek společnosti. Web ČGS se musí 

stát jedním z hlavních komunikačních prostředků v rámci společnosti. Je nutné 

zajistit pravidelnou aktualizaci informací (včetně detailních informací o 

aktivitách výboru, sekcí a pracovních skupin) a nabídnout tyto stránky k výměně 

názorů mezi členy společnosti (aktivně podporované diskusní fórum). Současně 

musí poskytovat prostor ke vzdělávání (e-learning) gastroenterologů a 

gastroenterologických sester.    
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4. Restrukturalizace výboru ČGS, změna způsobu voleb a profesionalizace 

sekretariátu ČGS. Je nutno zahájit diskusi o optimálním počtu členů výboru, 

délce jejich mandátu a možnosti jeho opakování. Za klíčové považujeme 

především jasné a konkrétní vymezení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých 

členů výboru, kteří se musí pravidelně zodpovídat členské základně 

(shromáždění členů ČGS). Navrhujeme změnu stávajícího volebního systému na 

dvoukolový (běžný v mnoha jiných odborných společnostech), umožňující 

častější změny ve složení výboru. 

5. Změna způsobu organizace a průběhu národních kongresů. Národní 

kongresy by měly být konány preferenčně v regionech ČR (Praha je zpravidla 

místem konání akcí mezinárodních), vhodné je vytvoření výhledu cirkulace 

kongresu na dobu několika let. Současně je nutná změna organizace výročního 

Shromáždění členů ČGS (General Assembly). Namísto formální prezentace 

činnosti s minimem konkrétních údajů je nutno v průběhu hlavní výroční akce 

detailně informovat o aktivitách společnosti. Jednotliví členové výboru musí 

referovat konkrétně o dosažených výsledcích a představit svou vizi na další 

období. Je vhodné zachovat stávající dvouletý interval Vzdělávacích dnů 

v Karlových Varech. 

6. Postgraduální vzdělávání gastroenterologických sester. ČGS musí aktivně 

přispívat ke zvyšování odborné úrovně sester, včetně spoluorganizace 

vzdělávacích akcí a podpory zahraničních kontaktů  

7. Koordinace výzkumných aktivit na úrovni celonárodní s ponecháním 

autonomie jednotlivých pracovišť, pracovních skupin a sekcí. Výbor ČGS musí 

aktivněji podporovat rozvoj klinického výzkumu, přispívat ke koordinaci 

multicentrických projektů a spolupráci gastroenterologických pracovišť v ČR. 

Nezbytná je rovněž podpora mezinárodní spolupráce, její aktivní vyhledávání a 
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nabídka členům společnosti. V této souvislosti je klíčovou aktivita pracovních 

skupin a sekcí, které musí být výborem ČGS maximálně podporovány. 

8. Systematická výchova mladých gastroenterologů. ČGS musí vytvořit 

přehledný a otevřený systém spolupráce se zahraničními pracovišti a podílet se 

na účasti mladých gastroenterologů na této spolupráci formou stáží, studijních 

pobytů a cestovních grantů. Náklady budou hrazeny z prostředků (nadačního) 

fondu spravovaného ČGS, jehož hospodaření bude pravidelně zveřejňováno.; 

9. Zahájení diskuse o osamostatnění společnosti (oddělení od ČLS JEP) se 

zajištěním finanční nezávislosti. Tato otázka musí být diskutována 

prostřednictvím webu ČGS a v rámci výročního Shromáždění členů ČGS.  

10. Aktivní práce na zlepšení (vytvoření) mediálního obrazu ČGS. Součástí této 

aktivity by měl být kontinuální politický lobbing ve prospěch odbornosti se 

zapojením co největšího počtu členů ČGS. 

 

 

 

V Praze dne 15. září 2014                                  Za kolektiv autorů: 

            

                  

                                                                                                            prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 

                                                                                                            Klinické centrum ISCARE, Praha                                                                        

                                                                   


