
ESGE DAYS 2019
Ve dnech 4.–6. 4. 2019 se v pražském Kongresovém centru uskutečnil 

druhý ročník kongresu Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie 
(ESGE) pod názvem ESGE DAYS 2019.

Součástí akce byly 41. České a slovenské endoskopické dny, kterým byl vě-
nován první den kongresu. Jednodenní program, který byl hojně navštíven, 
zorganizovala Endoskopická sekce ČGS pod vedením prof. MUDr. Stanislava 
Rejchrta, Ph.D. Součástí programu byl postgraduální kurz a videomaraton. 
Během akce byla připomenuta významná životní jubilea prof. MUDr. Přemy-
sla Friče, DrSc. a doc. MUDr. Jana Kotrlíka, CSc. Jsme velmi rádi, že se oba 
kongresu zúčastnili a krátce oslovili účastníky.

Vlastních ESGE DAYS 2019 se zúčastnilo téměř 2 700 odborníků, což před-
stavuje více než 30 % nárůst proti minulému prvnímu ročníku, který se konal 
v Budapešti. ČGS se díky spolupráci s partnery významně podílela na organi-
zaci zlevněných registrací pro české a slovenské endoskopisty a endoskopic-
ké sestry. ČGS dále z vlastních zdrojů zajistila 40 registrací pro členy Sekce 
mladých gastroenterologů. Jsme velice rádi, že nejvyšší počet účastníků (379) 
měla právě Česká republika před druhým Španělskem (243). Na akci bylo za-
sláno 1081 abstrakt, přijato bylo 771.

Pestrý program ESGE Days zahrnoval postgraduální kurz, tematická sym-
pozia, snídaně s experty, volná sdělení, sekce s klinickými případy a také 
živé přenosy. Přenosy endoskopických výkonů probíhaly z pražského IKEM 
a byly precizně zorganizovány doc. MUDr. Tomášem Huclem, Ph.D. Kolek-
tivu endoskopie IKEM patří náš dík za poskytnutí zázemí. Účastníci mohli 
také využít možnosti tréninku na endoskopických simulátorech a modelech 
přímo v kongresovém centru. Akci online sledovalo více než 1300 zájemců 
prostřednictvím livestreamu. Pokud Vám některá přednáška unikla, můžete 
si ji dodatečně prohlédnout na webu ESGE v ESGE learning area po předcho-
zím přihlášení k vašemu účtu. ČGS se na kongresu prezentovala také vlastním 
stánkem s informacemi a propagačními materiály. 

Během kongresu proběhlo několik významných společenských akcí. Společné  
65. narozeniny oslavily dvě přední osobnosti evropské gastrointestinální en-
doskopie – prof. Horst Neuhaus a prof. Thierry Ponchon. U této příležitosti 
bylo oběma uděleno čestné členství v České gastroenterologické společnosti, 
stejně jako prof. MUDr. Juliu Špičákovi, CSc. Významnou událostí bylo rov-
něž setkání u příležitosti 50. výročí založení časopisu Endoscopy. Vystoupila 
zde řada významných hostů včetně šéfredaktora časopisu prof. Petera D. Sie-
rsemy. Zcela mimořádné pak bylo vystoupení legendárního inovátora gastro-
intestinální endoskopie prof. Niba Soehendry, které sklidilo potlesk ve stoje. 

ESGE DAYS 2019 byly představiteli ESGE hodnoceny jako velmi úspěšné 
a zanechaly v účastnících příznivé dojmy. Představitelé výboru ČGS se zúčast-
nili řady odborných i společenských jednání s představiteli evropské i světové 
endoskopie a věříme, že toto povede k dalšímu posílení významného meziná-
rodního postavení české endoskopie a jejího zapojení do evropských aktivit. 
Příští ročník ESGE DAYS se bude konat 23.–25 .4. 2020 v Dublinu.

Nové pracovní skupiny
V letošním roce začaly rámci ČGS pracovat dvě nové pracovní skupiny. 

Z iniciativy MUDr. Evžena Machytky, Ph.D. vznikla Pracovní skupina pro ba-
riatrickou endoskopii a pod ČGS byl dále začleněn Český pankreatologický 
klub, který vede prof. Petr Dítě, DrSc. Ve stadiu zrodu je Pracovní skupina 
pro celiakii, která vzniká z iniciativy doc. MUDr. Pavla Kohouta, Ph.D. Máte-
-li zájem o práci v těchto skupinách, kontaktujte přímo jejich koordinátory.

Jednání o úhradách výkonů
Dne 15. května 2019 pokračuje maraton jednání na MZ za účasti členů 

výboru doc. Ondřej Urbana, Ph.D. a primáře MUDr. Luďka Hrdličky. Téma-
tem jednání je zvýšení úhrad endoskopických výkonů v souvislosti s techno-
logickým pokrokem. V současné době jednáme o dvou variantách navýšení. 
První spočívá v zavedení nového rozdílového kódu pro HD endoskopii, které 
sice v minulosti nebylo pracovní skupinou přijato, ale nyní je znovu jednou 
z variant. Druhou možností je zavedení kódů nových s tím, že po přechodné 
období několika let by byly akceptovány oba typy úhrad pro ambulance, které 
nedisponují nejnovějším typem endoskopické techniky. O výsledcích jednání 
Vás budeme průběžně informovat.

Blízké odborné akce
Dne 14. 6. 2019 se v hotelu Voroněž v Brně koná akce XIX. Pankreatolo-

gický den. Dne 21. 6. 2019 se koná 12. OLE 2019 v NH Hotelu v Olomouci, 
hostem je profesor Marc Giovanini z Marseille a řada českých a slovenských 
endoskopistů. Více na https://www.ole2019.cz/. Těšíme se na setkání na obou 
těchto akcích.

Časopis
Dne 30. dubna 2019 vyšlo 2. číslo časopisu Gastroenterologie a hepatolo-

gie, které bylo věnováno hepatologii, hlavním článkem jsou aktualizovaná do-
poručení léčby virové hepatitidy C. V časopisu došlo k malé úpravě vzhledu 
článků s ohledem na nutné etické a protikorupční mezinárodní požadavky. 
Druhou změnou je ustanovení nové sekce: „Gastroenterologie a hepatologie 
v referenčních statistických ukazatelích“, kterou koordinuje prof. RNDr. La-
dislav Dušek, CSc. ředitel ÚZIS ČR. Tato sekce bude využívat unikátní data 
z nové informační databáze s ohledem na poskytovanou zdravotní péči 
v celé ČR. Na základě této aktivity budeme moci sledovat trendy diagnosti-
ky a léčby gastroenterologických a hepatologických onemocnění v naší zemi, 
protože všichni pacienti, kteří mají zdravotní pojištění, jsou v této databázi 
evidováni. Další číslo, které vyjde koncem června bude zaměřeno na diges-
tivní endoskopii a koeditory tohoto čísla jsou doc. MUDr. Ondřej Urban, 
Ph.D. a MUDr. Eduard Veseliny PhD. 

XXXVI. český a slovenský gastroenterologický kongres
Ve dnech 27.–29. listopadu 2019 proběhne v pražském hotelu Clarion 

Congress Prague Hotel 36. český a slovenský gastroenterologický kongres. 
V současné době se finalizuje odborný program, kongresu, který bude pro-
bíhat od středečního rána (27. 11.) do pátečního poledne (29. 11.). Protože se 
jedná o největší a nejdůležitější odbornou akci tohoto roku na domácí půdě, 
přikládá výbor ČGS ve spolupráci se SGS a jednotlivými odbornými sekcemi 
a pracovními skupinami tomuto kongresu velkou důležitost. Základní odbor-
ný program bude zveřejněn koncem května 2019. Vlastní organizací kongresu 
zajišťuje firma MH Consulting a prezidentem kongresu je prof. MUDr. Milan 
Lukáš, CSc. Registrace k účasti na kongresu bude otevřena od 1. 6. 2019 a de-
adline pro zasílání abstrakt k aktivní účasti byl stanoven dnem 30. 9. 2019. 
Prosíme všechny členy společnosti, aby si již dopředu rezervovali ve svém pra-
covním kalendáři místo k účasti na kongresu. 

Vážení členové ČGS ČLS JEP, jménem výboru Vám přejeme klidné jaro.

Za výbor ČGS ČLS JEP
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Vážené kolegyně a kolegové,

současné dění v naší společnosti je pestré.  
V tomto dopise se dozvíte vše podstatné,  
co se odehrálo v posledních měsících.
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