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Vážení a milí kolegové a kolegyně,

blížící se konec roku 2011 mne nutí ke krátkému ohlédnutí 
a zhodnocení. Pro naši společnost byl tento rok relativně 
úspěšný. Proběhla řada odborných akcí, které byly 
hodnoceny našimi členy jako velmi dobré. Na jaře mezi 
jinými dominovala tradiční video- life demonstration z IKEM 
a podzim byl korunován velmi úspěšným kongresem naší 
společnosti v Brně. Tento kongres byl do této chvíle největší 
v naší historii a byl zcela dokonale zorganizován. Zúčastnilo 
se 947 lékařů a sester, nejvíce v historii tohoto kongresu 
Za tímto úspěchem stojí velmi dobrá práce organizačního 
výboru v čele s profesorem Alešem Hepem z Brna a dále 
zcela tradičně dokonalý servis, který zajišťovala společnost 
Guarant.V neposlední řadě k úspěchu přispěli všichni 
přednášející svými příspěvky, které byly na velmi vysoké 
úrovni.

Jako zásadní průlom lze v letošním roce hodnotit zahájení 
screeningového programu coeliakální sprue. Na počátku 
tohoto roku vyšel metodický pokyn ministerstva zdravotnictví 
k tomuto programu a byla dohodnuta fi nanční úhrada. 
Za tímto programem stojí několik let práce a vyjednávání 
profesora Přemysla Friče, který opakovaně předkládal tento 
program na ministerstvu k projednání a nenechal se odradit. 
Zahájení screeningu přináší pro náš obor další nosné téma, 
léta neprávem opomíjené. 

Proběhla také celá řada jednání, která se týkala úhrady 
výkonů v oblasti gastroenterologie a dále dezinfekčního 
procesu v této oblasti. Podařilo se uhájit současný stav, což 
lze vzhledem k fi nanční situaci v oblasti plátců zdravotní péče 
pokládat za úspěch.

Za stejný úspěch považuji udržení kvality péče v oblasti 
biologické terapie nespecifi ckých střevních zánětů.

Celkově lze snad hodnotit tento rok podle školní stupnice jako 
velmi dobrý. Rádi bychom, aby byl příští rok samozřejmě ještě 
lepší, ale o tom bude rozhodovat nejenom píle a pracovní 
nasazení členů naší odborné společnosti, ale i vnější faktory, 
které se zatím moc příznivě nejeví.

Milí kolegové a kolegyně, přeji Vám všem příjemné prožití 
vánočních svátků a nového roku.Přál bych Vám všem hlavně 
pevné zdraví, které, jak každý lékař ví, není samozřejmostí. 

Vykročme tedy do roku 2012 s opatrným optimismem 
a doufejme, že tento rok bude alespoň stejně úspěšný jako 
rok letošní.
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