
v úvodu prvního letošního newsletteru nejprve krátce připomeneme  
6. kongres ČGS, který se konal ve dnech 30. 11.–1. 12. 2017 v Ostravě. Zú-
častnilo se více než 1000 odborníků, což bylo nejvíce v dosavadní historii 
našich kongresů. Třídenní odborný program byl účastníky velmi přízni-
vě hodnocen. Zaujala také mobilní aplikace a elektronická posterová sek-
ce. Projevy uznání jsme obdrželi rovněž od četných zahraničních hostí.  
Finanční obrat kongresu přesáhl 4 milióny korun, výnos pro naši společ-
nost ve výší 143 000 Kč bude využit na odborné aktivity společnosti. Výbor 
ČGS děkuje organizátorům a všem účastníkům za práci ve prospěch této 
akce. Pokud Vám nějaká přednáška unikla, můžete ji vyhledat v naší video 
knihovně na https://video.endoscopy.cz/.

Výbor ČGS na svém zasedání dne 21. 2. 2018 v Praze vyhlásil v souladu 
s volebním řádem České lékařské společnosti JEP volby do výboru ČGS 
a do revizní komise a stanovil pravidla, se kterými se můžete seznámit 
na stránkách ZDE. Součástí je rovněž itinerář voleb. Věnujte prosím to-
muto dokumentu zvýšenou pozornost. Předpokládáme, že volby proběh-
nou hladce a na podzimním kongresu v Karlových Varech budeme znát 
výsledky.

Seriál výjezdních zasedání výboru ČGS se po úspěšných destinacích 
ve Východočeském a Jihočeském kraji přesouvá na Jižní Moravu, kon-
krétně do Brna, a to v termínu 12.–13. 4. 2018. Kromě schůze výboru je 
v plánu setkání s gastroenterology regionu, sponzory, manažery nemoc-
nic a funkcionáři státní správy.

V nejbližších měsících je organizována celá řada zajímavých odbor-
ných akcí. Nejbližší jsou XXII. Hradecké gastroenterologické a hepato-
logické dny a XII. Mezinárodní endoskopický workshop s hostujícím 
špičkovým endosonografistou, profesorem M. Giovaninnim z Francie. 
Termín je 15.–16. 3. 2018. Více na http://www.voleman.cz/hghd/

Pod garancí výborů ES ČGS a ES SGS jsou pořádány 40. České a slo-
venské endoskopické dny, a to v Praze v termínu 17.–18. 5. 2018. Pre-
zident kongresu doc. Jan Martínek se svými spolupracovníky sestavil 
zajímavý program s účastí významných světových endoskopistů, jejichž 
umění uvidíme v přímém přenosu z IKEM Praha. Více informací o akci 
naleznete na https://www.csed2018.cz/. 

Tým primářky Shonové ve spolupráci se Sekcí mladých gastroenterolo-
gů organizuje již tradiční setkání Budějovice gastroenterologické ve dnech 
26.–27. 4. 2018. Na akci jsou samozřejmě zváni rovněž gastroenterologové 
s delší praxí. Více na https://www.budejovicegastro2018.cz/.

Dne 6. dubna 2018 se v pražském NH hotelu uskuteční 17. ročník 
Českého a slovenského IBD symposia, jehož program připravený oběma 
národními Pracovními skupinami pro IBD  bude zaměřen nejen na pře-
hledné přednášky a výsledky výzkumných projektů, ale také na rozbor 
kazuistických  sdělení.

Ze zahraničních akcí připomínáme první ročník „ESGE Days 2018“, 
které se budou konat v termínu 19.–21. 4. 2018 v nám dobře dostupné 
Budapešti. Informace na http://www.esgedays.org/. Jistě stojí za zmínku 
že ESGE Days 2019 se budou konat v Praze.

Také si nemůžete zapamatovat koloskopické dispensární intervaly? 
Prim. Cyrany se svým týmem pro nás připravil kalkulátor, dostupný 
na http://www.cgs-cls.cz/dispenzarizace/ a podobný pro metodu gast-
roskopie je v připomínkovém řízení. 

Tým vedený prim. Vítkem vytvořil doporučený postup pro metodu 
cholangio-pankreatoskopie, který je v poslední fázi připomínkového  
řízení členy ČGS a bude publikován v endoskopickém čísle časopisu Gas-
troenterologie a hepatologie. Na žádost ruských gastroenterologů je tento 
text současně překládán do ruštiny. 

Dále rozvíjíme partnerství ČGS s Beninskou hepato-gastro-enterolo-
gickou společností (SBHGE). Po návštěvě afrických kolegů na ostravském 
kongresu je další etapou naší spolupráce v pořadí druhý pracovní výjezd 
chirurgů a gastroenterologů Vítkovické nemocnice v Ostravě do Beninu, 
který proběhne v dubnu.

Kontinuálně pracujeme na zlepšování podmínek pro úhrady v gastroente-
rologii. Od 2.prosince 2017 byly stanoveny podmínky úhrady vedolizumabu 
a od 1.února 2018 ustekinumabu. Na základě jednání zástupců ČGS a vede-
ní VZP byly podmínky úhrady vedolizumabu u IBD konkretizovány a jsou 
k dispozici v tomto dokumentu http://www.ibd-skupina.cz/dokumenty/
Stanovisko_CGS_a_VZP_Entyvio_01022018.pdf. Jednání s ostatními po-
jišťovnami v současné době probíhají. 

Projekt registru pacientů na biologické léčbě (CREdIT) pokračuje vel-
mi úspěšně, zapojeno je 29 ze 30 biologických center a je registrováno 
téměř 3000 pacientů. Data získaná z tohoto registru jsou zásadní pro jed-
nání s regulačními a státními orgány ohledně úhrady biologické léčby. 

Sekce ambulantních gastroenterologů se věnuje problematice ekono-
miky provozu ambulantních praxí, v současnosti se zaměřuje na zvýše-
ní úhrady základních endoskopických výkonů. Dále analyzuje praktické 
dopady blížícího se počátku platnosti nařízení známého pod zkratkou 
GDPR, tedy nařízení Evropského parlamentu a rady o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů. I v tomto roce bude sekce pokračovat ve vlastních edukativ-
ních aktivitách (spolupořadatelství 2. ročníku cyklu IBD diskuzních fór, 
workshop ambulantních gastroenterologů).

V únoru jste dostali první číslo časopisu Gastroenterologie a hepatolo-
gie tohoto (72.) ročníku, které je zaměřeno na idiopatické střevní záněty. 
Hospodaření časopisu v roce 2017 vykázalo zisk 217.000,-Kč, který byl 
rozdělen mezi Českou gastroenterologickou (80 %) a Českou hepatolo-
gickou společnost (20 %). Výbor ČGS rozhodl, že svůj podíl na zisku vě-
nuje Společnosti pro Mařatkovu gastroenterologii.

Vážení kolegové, těšíme se na setkání s Vámi u příležitosti některé 
z blížících se odborných akcí. V případě potřeby kontaktujte členy výboru 
telefonicky nebo mailem.

Za výbor ČGS ČLS JEP

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Předseda výboru ČGS ČLS JEP

prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Místopředseda výboru ČGS ČLS JEP

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
Vědecký sekretář výboru ČGS ČLS JEP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
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