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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Je skutečností, že kalendář všech vědeckých organizací je 
přeplněn odbornými akcemi všeho druhu a v celoplošném 
informačním náletu není jednoduché určit priority. Dovolte, 
abychom Vás na některé významné akce – podle našeho 
názoru – s předstihem upozornili. Výbor České gastroen-
terologické společnosti se opakovaně po dlouhé diskusi 
usnesl, že bude přímo organizovat každý rok pouze tři akce. 
První z nich jsou kazuistiky. Jedná se o jednodenní kongres, 
který tradičně připravuje prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc. To-
hoto roku se uskuteční 28. 2. Kazuistiky jsou vždy osvě-
žením, protože jednotlivé příběhy znovu a znovu překvapí 
a poučí. Dalším významným aspektem akce je prezentační 
příležitost pro mladší kolegy.

Slovenské a české endoskopické dny se konají tohoto roku 
v červnu v Bratislavě. Kongres i jeho forma uspořádání má 

opět mnohaletou tradici a tentokrát bude spojen se Sloven-
ským a českým gastroenterologickým kongresem. Připo-
meňme, že poslední bilaterální kongres se konal před dvě-
ma lety v Brně a byl velmi úspěšný.
 
Většina z nás sleduje mezinárodní kongresový kalendář 
a podle své libosti se vybírá některou z tradičních kongre-
sů ať se již jedná o Evropský (UEGW), Americký (DDW), 
Světový (WGO) gastroenterologický kongres, akce ECCO, 
EASL, FALK, ESGE či další.

Novinkou tohoročního jara je kongres Comtraversies in 
Gastroenterology pořádaný v červnu v Berlíně. Presiden-
tem je Nadir Arber, který opakovaně přednášel i u nás a je 
nositelem čestného členství České gastroenterologické 
společnosti. Zárukou přínosu kongresu je vedle atraktivního 
tématu a destinace účast top speakerů prezidentova nej-
vyšší organizační a odborná kvalifi kace.
 
Konečně Kongres České gastroenterologické společnosti 
se tohoto roku uskuteční na podzim opět v oblíbených Kar-
lových Varech (hotel Thermal). Prezidentem je níže pode-
psaný doc. MUDr. Radan Keil, PhD a během ledna již bude-
te seznámeni s nástinem programu.
 
Přejeme Vám úspěšný Nový Rok a těšíme se na opakovaná 
setkání.
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