
Na podzim roku 2018 proběhly elektronické volby výboru ČGS, ze kte-
rých vzešel nový výbor pro období 2019–2022. Ve složení výboru i revizní 
komise došlo k řadě změn. Jednotliví členové výboru reprezentují různé 
segmenty gastroenterologie – akademický nemocniční sektor, neakademic-
ký nemocniční sektor, privátní specialisty, zastoupeni jsou gastroenterolo-
gové z hlavního města i z regionů. Jsme přesvědčeni, že se podařilo vytvořit 
pestrý výbor, který dokáže prosadit zájmy našeho oboru a členů ČGS.

Na základě tajné volby byli do funkcí v novém výboru zvoleni násle-
dující kolegové: předsedou byl zvolen doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., 
prvním místopředsedou prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., místopředsedou 
prof. MUDr Stanislav Rejchrt, CSc., vědeckým sekretářem doc. MUDr. Ilja 
Tachecí, Ph.D. a pokladníkem prim. MUDr. Vladimír Nosek.

V letošním roce nás čeká řada odborných setkání. Nejbližší mezinárod-
ní akcí jsou ESGE Days, které se uskuteční v Praze ve dnech 4.–6. 4. 2019, 
podrobnosti na webu www.esgedays.org. Očekává se účast více než stov-
ky přednášejících z celého světa, kteří zahrnou kompletní problematiku 
gastrointestinální endoskopie. Součástí akce budou 41. české a slovenské 
endoskopické dny, které organizuje ES ČGS a jejichž program se uskuteční 
v českém jazyce samostatně 4. 4. 2019, hlavním tématem jsou Akutní en-
doskopie a akutní stavy v gastroenterologii. Součástí akce bude také přenos 
endoskopického workshopu, který se uskuteční z IKEM. Organizace této 
prestižní mezinárodní akce, která je hlavním endoskopickým kongresem 
ESGE, by nebyla možná bez velkého diplomatického úsilí doc. MUDr. To-
máše Hucla, Ph.D. a prof. MUDr. Stanislava Rejchrta, Ph.D. V našem zájmu 
je co nejvyšší účast českých a slovenských gastroenterologů a sester. Výbor 
ČGS zajistil registrace pro členy ČGS, kteří nemají možnost využít nabíd-
ky sponzorů. Pokud máte o registraci zájem, pošlete prosím mail sekretářce 
ČGS, PhDr. Martině Pfeiferové, e-mail:  pfeiferova.martina@gmail.com.

V termínu 27.–29. 11. 2019 se v Praze v Clarion Congress Hotelu usku-
teční již 36. český a slovenský gastroenterologický kongres. Prezidentem 
kongresu je prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., v současné době probíhá pří-
prava programu, podrobnosti o novinkách naleznete na webu kongresu 
www.gastro2019.cz .

Pro další rozvoj gastroenterologie a digestivní endoskopie jsou velmi 
důležité úhrady ze strany zdravotních pojišťoven. Výbor ČGS v minulém 
volebním období provedl komplexní připomínkování naší odbornosti pro 
hospitalizační systém DRG a připravil řadu nových výkonů. V součas-
nosti probíhají pod vedením prim. MUDr. Luďka Hrdličky a doc. MUDr.  
Ondřeje Urbana, Ph.D. intenzivní jednání o úpravách úhrad v příštím 
sazebníku endoskopických výkonů při zařazení jednotlivých komponent 
endoskopie s vysokým rozlišením. Naším cílem je navýšení úhrad všech 
endoskopických výkonů, ze kterého by dlouhodobě profitovali všichni čle-
nové ČGS. V této souvislosti výbor společnosti zvažuje po vzoru jiných od-
borných společností také využití profesionálního lobbingu.

Pracovní skupina pro IBD pod vedením doc. MUDr. Martina Bortlí-
ka, Ph.D. organizuje v termínu 21.–22. 3. 2019 tradiční IBD pracovní dny 
v Hořovicích. V registru CREdIT je již vloženo více než 3600 pacientů 
na biologické léčbě. Dalším úspěšným registrem je FAP registr, který  
vede prim. MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. Nově byly spuštěny stránky  
www.polyposy.cz, na kterých naleznete množství užitečných informací 
k problematice gastrointestinálních polypóz. Vyzýváme Vás ke spoluprá-
ci v obou těchto registrech, které posilují postavení ČGS v řadě jednání 
s plátci péče i orgány státní správy.

Velmi aktivní je sekce ambulantních gastroenterologů. Kromě worksho-
pu v rámci GE dnů v Karlových Varech na počátku tohoto roku zorgani-
zovala sekce sérii seminářů pro ambulantní gastroenterology, týkající se 
smluvních dodatků.

Sekce mladých gastroenterologů pod vedením MUDr. Barbory Pipek 
pokračuje v překladu guidelines ESGE. Výbor ČGS zajistil celkem 40 regis-
trací na ESGE Days zdarma pro členy sekce. Na počátku dubna (11.–12. 4. 
2019) tradičně proběhne akce Budějovice gastroenterologické, na které se 
mladí gastroenterologové významně podílejí.

Dále pokročil projekt učebnice Mařatkovy gastroenterologie pod vede-
ním prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D. Finální rukopis byl v únoru 
odevzdán do nakladatelství Karolinum a v blízké době tedy můžeme oče-
kávat vydání této tolik potřebné učebnice.

Na posledním jednání v lednu 2019 výbor ČGS přijal návrhy členů ČGS 
na vytvoření nových dvou pracovních skupin v rámci ČGS. Vznikla tak 
Pracovní skupina pro bariatrickou endoskopii pod vedením MUDr. Evžena 
Machytky, Ph.D., status pracovní skupiny nově získal také Český pankrea-
tologický klub pod vedením prof. MUDr. Petra Dítě, CSc. a MUDr. Mar-
tina Lovečka, Ph.D. Jsme přesvědčeni, že činnost obou pracovních skupin 
v rámci ČGS dále posílí postavení oboru gastroenterologie.

Řada z vás si již nainstalovala novou aplikaci ČGS pro chytré telefony 
s operačními systémy iOS či Androidem. Partnerem aplikace je firma 
Ferring a prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA společně s MUDr. Barborou 
Pipek pro členy ČGS natočili instruktážní video, které můžete shlédnout 
na YouTube zde: https://www.youtube.com/watch?v=TY29esvyV70. Pro-
střednictvím takzvaných push notifikací budete dostávat řadu užitečných 
informací nejen v době kongresů, proto neváhejte s instalací. Výhledově 
bychom chtěli připravit aplikaci i pro gastroenterologické pacienty.

Dále se rozšiřuje projekt videoknihovny České gastroenterologické spo-
lečnosti, který garantuje ES ČGS pod vedením předsedy prof. MUDr. Sta-
nislava Rejchrta, Ph.D. V knihovně je již 546 záznamů endoskopických vý-
konů a přednášek. I pro tuto aktivitu jsme natočili instruktážní video, které 
naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=pKC-svzkDZ0 . 

Nový výbor ČGS plánuje pokračovat ve výjezdech do regionů, v letoš-
ním roce na podzim plánujeme ve spolupráci s prim. MUDr. Janou Kože-
luhovou, Ph.D. zasedání v Plzeňském kraji.

Vážení členové ČGS, těšíme se na setkání s Vámi a děkujeme Vám 
za Vaše individuální aktivity pro ČGS!
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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí členové ČGS,

dovolujeme si Vás na počátku nového roku informovat o aktuálním dění v ČGS.
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