
Začneme ještě čerstvou vzpomínkou na 40. České a Slovenské endosko-
pické dny, které se konaly ve dnech 17.–18. 5. 2018 v konferenčním centru 
City v Praze. Zúčastnilo se jich 457 registrovaných osob, z toho 333 lékařů 
a 124 sester, z 5 zemí Evropy a USA. Z endoskopického pracoviště IKEM 
Praha byly realizovány živé přenosy celkem 38 výkonů pokročilé diges-
tivní endoskopie v podání předních českých a zahraničních účastníků.  
Ozdobou akce byly přednášky a endoskopické výkony profesorů  
S. Varadarajulu z Orlanda, M. Tantau z Cluj-Napocy a H. Messman-
na z Augsburgu. Jednotlivé výkony sledovali on-line na webu akce také  
účastníci, kteří do Prahy nemohli přijet (celkem 170). Součásti akce 
byl dobře zajištěný hands-on kurz. O inspirativní endoskopickou po-
dívanou se zasloužila Endoskopická sekce ČGS a prezident kongresu 
doc. MUDr. J. Martínek, Ph.D.

Ve dnech 4.–6. 4. 2019 se v Praze budou konat ESGE DAYS 2019.  
Po letošní premiéře v Budapešti budeme hostit 2. ročník této nově založe-
né akce Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii. Předpo-
kládá se účast 3000–5000 endoskopistů z celého světa. Pro 400 účastníků 
z České republiky je zajištěn redukovaný registrační poplatek. Více 
informací najdete na webu akce https://esgedays.org/ nebo na stránkách 
naší společnosti http://www.cgs-cls.cz/. O umístění akce do našeho hlav-
ního města se zasloužil především doc. MUDr. T. Hucl, Ph.D., na jednání 
s představiteli ESGE se dále podílí předseda ES ČGS prof. S. Rejchrt, CSc. 

V dnech 29. 11.–1. 12. 2018 se budou konat 15. vzdělávací a diskuz-
ní gastroenterologické dny a to tradičně v hotelu Thermal v Karlových 
Varech. Můžeme se těšit na postgraduální kurz, endoskopický program 
zaměřený na klasifikace v endoskopii, četná sympozia, ale také volná sdě-
lení a posterovou sekci. V průběhu kongresu proběhne plenární schůze 
naší společnosti. Prezidentem kongresu je prof. J. Špičák, CSc. Více 
o kongresu najdete na  https://www.gastrodny2018.cz/

Kontinuálně pracujeme na webových stránkách. Mezi velmi zdaři-
lé projekty patří především videoknihovna, která se stala významnou  
platformou vzdělávání gastroenterologů a lékařů dalších odborností. 
Méně se osvědčilo diskusní fórum, které po počátečním „boomu“ diskusí 
není v současnosti smysluplně využíváno. Tento formát komunikace  
proto opustíme a vytvoříme novou mobilní aplikaci, která bude  
k dispozici všem členům, kteří si ji nainstalují. Tento projekt řídí prim. 
MUDr. P. Vítek, Ph.D., MBA.

Dne 25. června vyšlo třetí číslo časopisu Gastroenterologie a hepato-
logie, které je věnováno digestivní endoskopii a jehož koordinátorem byl 
doc. MUDr. O. Urban, Ph.D. V současné době se připravuje čtvrté číslo, 
které vyjde koncem srpna a bude zaměřeno na klinickou a experimentální 
gastroenterologii a hepatologii. Bohužel, zaznamenali jsme nepříznivou 
odpověď ohledně indexace našeho periodika v časopisecké databázi 
PubMed. Je zřejmé, že získání indexace je velmi obtížný proces zvláště pro 
ne-anglicky psané časopisy. Nicméně stále má tento bod prioritu a bude-
me se dále snažit tento cíl naplnit dalšími úpravami v redakčním systému 
a větším množstvím anglicky psaných textů. Podrobnější rozbor může 
čtenář najít v editorialu časopisu Gastroenterologie a hepatologie 3/2018  
(www.csgh.info).

Zaznamenali jsme problémy s úhradou koloskopického screeningu pro 
lůžkové poskytovatele, která není zahrnuta do péče vyjmuté z výpočtu 
regulace v rámci úhradové vyhlášky pro letošní rok. Na základě našeho 

upozornění proběhla jednání prof. Miroslava Zavorala, Ph.D. na MZ,  
jehož výsledkem je, že pojišťovnám bude zasláno doporučení MZČR 
k uzavření úhradového dodatku, který zaručí plnou úhradu screeningu 
také v roce 2018.

Díky aktivitě Pracovní skupiny pro IBD koordinované MUDr. M. Bort-
líkem, Ph.D. se úspěšně rozvíjí registr CREDIT, do kterého přispívá 28  
z 30 center biologické léčby České republiky, a který obsahuje záznamy 
o léčbě 3200 nemocných, z nichž 75 % tvoří osoby s Crohnovu chorobou 
a 25 % s ulcerózní kolitidou. Novinkou v oblasti IBD je stanovení  úhra-
dy subkutánně aplikovaného metotrexátu (od 1. 8. 2018) pro nemocné  
s Crohnovou chorobou, které se podařilo uskutečnit v rekordně krátké 
době čtyř měsíců. Za ČGS vedl příslušná jednání prof. MUDr. M. Lukáš, 
CSc. Úspěšně je naplňován rovněž registr nemocných s FAP pod vedením 
prim. MUDr J. Cyranyho, PhD.

Jak víte z minulých newsletterů, vyhlásil výbor ČGS na svém zasedání 
dne 21. 2. 2018 v souladu s volebním řádem České lékařské společnosti 
JEP usnesením volby do výboru a revizní komise. Na přípravě elektro-
nických voleb pracoval především sekretář společnosti prim. MUDr. Jiří 
Cyrany, Ph.D. S koncem června byl uzavřen seznam členů pro letošní vol-
by. Již v průběhu léta budete vyzváni k registraci svých volebních účtů; 
v termínu 3.–16. 9. 2018 budete moci navrhovat kandidáty, vlastní vol-
by proběhnou v termínu 8.–21. 10. 2018 tak, aby mohlo být nové vedení 
společnosti ustanoveno v rámci karlovarských dnů. Organizace voleb se 
ve spolupráci s výborem ČGS již ujala volební komise, jejíž předsedkyní 
byla zvolena prof. MUDr. M. Kopáčová, Ph.D. Sledujte prosím pečlivě své 
e-mailové schránky, detailní a aktuální informace naleznete na stránkách  
http://www.cgs-cls.cz/volby-2018/. 

Na stránkách letošního 3. čísla časopisu Gastroenterologie a He-
patologie byl publikován doporučený postup ČGS pro cholangiosko-
pii a pankreatoskopii. Jedná se o symbolickou tečku za organizačním  
úsilím zpřístupnit tuto moderní metodu našim pacientům. V současnosti 
máme vytvořenu celostátní síť 15 pracovišť, zajistili jsme úhradu metody 
a můžeme se řídit vlastním doporučeným postupem. Současně jsme 
byli informováni, že některé naše doporučené postupy byly publikovány 
na webových stránkách Evropské gastroenterologické federace (UEG).

A konečně, Sekce ambulantních gastroenterologů byla v posledním  
období natolik aktivní, že sepsala vlastní newsletter.

Vážení členové ČGS, jménem výboru ČGS ČLS JEP Vám přejeme  
vydařenou dovolenou a těšíme se na viděnou na podzim.

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
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Vážení členové ČGS ČLS JEP,

dovolte nám informovat Vás o aktuálním dění v naší společnosti.
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