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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

blíží se hlavní vědecko-vzdělávací akce naší společnosti 
v tomto roce, kterou je společný Český a slovenský gastroen-
terologický kongres pořádaný tentokrát v Brně. S měsíčním 
předstihem se zaregistrovalo přes 700 účastníků, z nichž 80 
přihlásilo volná sdělení. Zejména druhé číslo je slibné a lze 
očekávat, že sekce volných sdělení bude velmi atraktivní. 
Počet účastníků se v posledních letech příliš nemění a lze 
diskutovat, nakolik je reálné a perspektivní učinit naše akce 
více přitažlivé i pro odbornosti, jejichž náplň částečně sdílí-
me (internisté, chirurgové, onkologové, patologové, praktičtí 
lékaři). 

V současné době je zásadním problémem vyžadujícím plnou 
pozornost výboru tzv. kultivace sazebníku. Myšlenka zásad-
ně revidovat sazebník tak, aby byly eliminovány známé exce-
sy a asymetrie lze uvítat, dosavadní vývoj však budí rozpaky. 
Postupuje se opět dosazováním jednotlivých položek do urči-
tého vzorce, přičemž se vychází z omezené nabídky jednot-
livých instrumentů. Je zde řada technických omylů, například 
se nabízejí nástroje používané jinými (negastroenterologic-
kými) technikami. Pokusíme se uplatnit použitelné principy 
z německého sazebníku, který má výbor k dispozici. Konkrét-
ní zpracování, které je časově velmi náročné, provádí prof. 
A. Hep, MUDr. I. Líbalová a MUDr. Z. Beneš. Původní šibe-
niční termín do konce tohoto roku byl o rok prodloužen a lze 
doufat, že se nedostatky podaří odstranit tak, aby název akce 
dostál svému významu a nestal se trapným eufemismem. 

Prakticky ve stejné době se níže vpravo podepsaný zúčast-
nil jednání o změně novely zákona o dezinfekci endoskopů. 
V původním návrhu byly změny, které by výrazně zvýšily ná-
klady na tuto klíčovou položku naší práce, například kontrola 
každé jednotlivé dezinfekce pomocí testů a povinné používá-
ní „purifi kované“ vody k závěrečnému oplachu. Vyjednávač 
se cítil povinen jménem společnosti tyto anomálie odmítnout 
a logický postoj byl nakonec po bouřlivé diskusi akceptován.
Uskutečnily se volby do endoskopické sekce a zvoleným en-
doskopistům viz připojená tabulka je možné poblahopřát. 

Příjmení, jméno Hlasů 
celkem

Pořadí

prim. MUDr. Urban Ondřej Ph.D. 46 1.
prim. MUDr. Doseděl Josef 45 2., 3.
Doc. MUDr. Keil Radan Ph.D. 45 2., 3.
prof. MUDr. Hep Aleš CSc. 42 4.
prof. MUDr. Rejchrt Stanislav Ph.D. 29 5.
MUDr. Vítek Petr 26 6.
Doc. MUDr. Kopáčová Marcela Ph.D. 24 7.

Šíře problematiky a prostor k činnosti je značný a bude 
na novém výboru, aby své aktivity vymezil. Nabízí se napří-
klad revize funkčních licencí, monitorování kvality, doporuče-
né postupy atd. 

Doporučené postupy budou jedním z hlavních předmětů 
činnosti výboru v příštím období. Do Brněnského kon-
gresu budou vypracovány či inovovány doporučené po-
stupy na tato témata: 
• Screening kolorektálního karcinomu (M. Zavoral)
• Antibiotika u akutní pankreatitidy (J. Špičák)
• Chronická pankreatitida (P. Dítě) 
• Karcinom pankreatu (M. Zavoral, M. Ryska)
• Antibiotická profylaxe v digestivní endoskopii (S. Rejchrt)
• Antiagregační a antikoagulační léčba v digestivní 

endoskopii (Z. Zádorová)
• Endoskopická slizniční resekce (M. Kopáčová) 
• Endoskopická submukózní disekce (O. Urban)
• Čištění a desinfekce digestivních endoskopů (R. Keil)
• Mikrobiologická kontrola v digestivní endoskopii (R. Keil)
• Nekardiální bolest na hrudi (A. Hep)
• Funkční dyspepsie (K. Lukáš)
• Helicobacter pylori (J. Bureš)
• Dokumentace v digestivní endoskopii 

(J. Černoch, J. Doseděl)

Koordinace uspořádání doporučených postupů se ujal J. Bureš. 

Nelze si nevšimnout zkvalitnění časopisu po stránce formální 
i obsahové pod redakčním vedením M. Lukáše. Zkultivovaný 
časopis zpětně motivuje autory, jejichž příspěvky jsou počet-
nější a po všech stránkách hodnotnější. Zvýšená autorská 
aktivita si vyžádá rozšíření časopisu na 72 stránek. 

Vážení kolegové a kolegyně, toto léto bylo pro naši společ-
nost po stránce jednání velmi zásadní a cílem toho informač-
ního newsletteru je informovat Vás nejenom o těchto zásad-
ních problémech, ale i ujistit Vás, že se snažíme maximálně 
bránit zájmy naší odbornosti a společnosti. Za výbor společ-
nosti přejeme všem oborovým sympatizantům úspěšný pod-
zim 2011 a těšíme se na setkání u příležitosti Brněnského 
kongresu i dalších akcí. 

Julius Špičák Radan Keil
Předseda ČGS Místopředseda ČGS
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ČLENSTVÍ

Evidence členů ČLS JEP i jejích jednotlivých odbor-
ných společností se vede centrálně v sekretariátě 
ČLS JEP.

Zájemce o řádné členství v ČLS JEP i v odborných 
společnostech musí vyplnit „Přihlášku řádného člena 
České lékařské společnosti J. E. Purkyně“ a předá/
zašle ji předsedovi odborné společnosti k projednání 
výboru odborné společnosti.

Přihlášku ve formátu MS Word si můžete stáhnout 
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