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V roce oslav 70. výročí založení naší společnosti se ve dnech 
12. - 14. 11. v Praze konal 33. Český a slovenský gastroentero-
logický kongres. Akci zahájil předseda výboru ČGS ČLS JEP  
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. v přítomnosti rektora Univer-
zity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. Součástí 
slavnostního ceremoniálu byl krátký film o historii ČGS, dále 
byly pokřtěny dvě knihy, udělena čestná členství významným 
slovenským gastroenterologům, předána Kasafírkova cena  
a ocenění za nejlepší monografii roku 2013. Odborný program 
kongresu byl zahájen tradiční Mařatkovou přednáškou, kter-
ou přednesl prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Náplň kon-
gresu byla atraktivní a zahrnovala všechna aktuální témata 
současné gastroenterologie, ozdobou byly přednášky několika 
významných zahraničních hostí. Za všechny jmenujme profe-
sora Michaela Vietha, předního světového patologa. Zřetelným 
novým trendem bylo zařazení velkého počtu volných sdělení.  
V rámci programu proběhla plenární schůze ČGS, na které byly 
schváleny nové stanovy. Potěšující byl velký zájem o kongres, na 
který se registrovalo téměř 900 účastníků a silné zastoupení gastro-
enterologů ze Slovenska. Za úspěšný průběh kongresu patří velký 
dík organizačnímu výboru, který vedl prim. MUDr. Karel Lukáš, 
CSc., a  agentuře GUARANT a také všem sponzorům.

Pokud Vám unikl film o historii ČGS, případně chcete shlédnout 
jeho dlouhou verzi s plnou verzí rozhovorů s řadou osobností české 
gastroenterologie, jsou tyto filmy nově k dispozici na YouTube. Od-
kaz najdete na webových stránkách naší společnosti.

Dne 11. 12. 2015 se v Praze sešla nově zvolená Rada Endoskopické 
sekce ČGS ČLS JEP. V tajné volbě byl předsedou ES ČGS zvolen 
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. z Hradce Králové a sekretářem 
MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. z Ostravy - Vítkovic.  Všem členům a 
funkcionářům nově zvolené Rady přejeme hodně síly a neutucha-
jící pracovní aktivitu do další činnosti.

Ve dnech 11. - 12. 12. 2015 se v Praze konal 3. národní kongres 
o kolorektálním karcinomu, který organizovala Česká společnost 
pro gastrointestinální onkologii, vedená prof. MUDr. Miroslavem 
Zavoralem, Ph.D. Této mezioborově koncipované akce se zúčast-
nilo více než 300 lékařů včetně mnoha gastroenterologů. Zazněla 
zde zásadní informace: V České republice v roce 2013 klesla inci-
dence kolorektálního karcinomu meziročně o 2,2%, což je poprvé 
v historii. Pokračoval rovněž trend v poklesu mortality o 17,5%. 
Lze předpokládat, že obrat v nepříznivých trendech je důsledkem 
screeningu kolorektálního karcinomu, který řadí naši zemi do ab-
solutní světové špičky v onkologické prevenci v gastroenterologii. 
Stále je však pokryto pouze 31,5% cílové populace.

 Výbor ČGS na svém listopadovém jednání rozhodl o vypsání 
výběrového řízení na novou učebnici Gastroenterologie a hepatol-
ogie, která by sloužila jako základní učební text pro postgraduální 

vzdělávání v našem oboru. Jedná se o velice náročný úkol vyžadu-
jící konsensuální řešení a silnou vůdčí osobnost. Připomeňme si, že 
poslední učebnice byla uspořádána prof. Zdeňkem Mařatkou před 
16 lety. Podrobnosti o výběrovém řízení naleznete na našich we-
bových stránkách.

V letošním roce jsme získali velkou podporu od našich partnerů 
z farmaceutických a technologických firem, což nám umožnilo 
financovat některé důležité aktivity, například podpořit členy se-
kce mladých gastroenterologů v aktivní účasti na vybraných zah-
raničních kongresech (DDW,  UEGW), některé gastroenterologické 
registry zahrnující screening kolorektálního karcinomu a biolog-
ickou léčbu idiopatických střevních zánětů, kompletní digitalizaci 
všech čísel časopisu od prvního vydání v dubnu 1947 a podpořit 
vznik endoskopické video-knihovny.  

V oblasti úhrad jsme připravili pět nových kalkulačních listů 
pro endoskopické výkony, které budou po finální oponentuře 
předány na ministerstvo zdravotnictví. Odevzdali jsme připomínky 
k definičním listům DRG base 06, připravovaných skupinou pro 
DRG restart při ÚZIS. Hlavní změnou bude zařazení kategorie kri-
tických výkonů, které umožní úhradu nákladných endoskopických 
výkonů nad rámec výpočtu úhrady, jak ho známe dnes.

Výbor ČGS rovněž vyhlásil výběrové řízení na Český gastroen-
terologický kongres 2017. Podmínky jsou zveřejněny na webu ČGS 
a o místě konání rozhodne výbor na svém zasedání v lednu 2016.

Velmi si vážíme všech podnětů členů odborné společnosti. Kro-
mě osobních konzultací můžete pro Vaše dotazy či připomínky k 
chodu společnosti využít Diskusní fórum ČGS, které je k dispozici 
všem členům naší společnosti.

Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli radostné prožití 
nadcházejících vánočních svátků a pevné zdraví, štěstí a spoko-
jenosti v roce 2016

 

 
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 

předseda

prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. 
1.místopředseda

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
s blížícím se koncem roku nám dovolte, abychom vás informovali o dění 
v České gastroenterologické společnosti.
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