
Finančně jsme uzavřeli 36. český a slovenský gastroenterologický 
kongres, který skončil ziskem 1,7 miliónu korun. Takový hospodář-
ský výsledek nemá v historii našich kongresů obdoby. Připomeňme, 
že poslední ziskový kongres byl v Ostravě (150 tisíc), všechny ostatní 
skončily většinou v mírné ztrátě. Ukazuje se, že při kompetentním 
ekonomickém řízení může být kongres velmi dobrým finančním 
zdrojem pro ČGS. Poděkování patří prezidentovi kongresu profeso-
ru Milanu Lukášovi a firmě MH Consulting. O využití zisku ve pro-
spěch ČGS Vás budeme průběžně informovat.

Výbor ČGS vyhlašuje výběrové řízení na pořádání Českého gastro- 
enterologického kongresu 2021. Přihlášky prosím posílejte na adresu 
předsedy ČGS ondrej.urban@fnol.cz. Výběrové řízení s prezentací 
uchazečů proběhne na nadcházející schůzi výboru ČGS dne 18. 3. 
2020 v Hradci Králové.

Rok 2020 jsme odborně zahájili na Slovensku, kde se ve dnech  
22.–24. 1. konal 25. ročník Gastrofóra. Třídenní odborná akce byla 
věnována tématu Onemocnění dolního gastrointestinálního traktu 
a byla navštívena početnou skupinou českých gastroenterologů, kteří 
se významně podíleli na odborném programu. Slovenským kolegům 
blahopřejeme k bezchybné organizaci a vysoké odborné úrovni akce.

Další společnou akcí českých a slovenských gastroenterologů bu-
dou 42. slovenské a české endoskopické dny, které se budou konat 
4.–5. 6. 2020 v Trenčíne, a které organizuje Endoskopická sekce Slo-
venské gastroenterologické společnosti (SGS).

Další velmi vydařenou událostí byly Prague Endoscopy Days,  
které se s podtitulem „Ženy v endoskopii “ konaly ve dnech 30.–31. 1. 
2020. Tuto netradičně pojatou endoskopickou akci organizovali gas-
troenterologové pražského IKEMu za účasti endoskopistek z USA, 
Austrálie a několika zemí Evropy, včetně České a Slovenské republiky.

Významných pokroků jsme dosáhli v organizační činnosti. Při osob-
ním jednání s ministrem zdravotnictví jsme projednali již avizovaný 
posun věkové hranice pro screeningovou koloskopii z 55 na 50 let. 
Tento záměr má ze strany pana ministra plnou podporu. ČGS a Společ-
nost pro gastrointestinální onkologii (SGO) na konci minulého roku 
zpracovaly příslušnou změnu sazebníkového kódu, která byla dne  
13. 2. 2020 projednána v pracovní skupině MZ za účasti předsedy 
Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS prim. Luďka Hrdličky 
a vědeckého sekretáře SGO doc. Štěpána Suchánka. O konkrétním 
datu platnosti nového kódu Vás budeme informovat.

Připravujeme dlouho odkládaný koncept endoskopických center, 
jehož pracovní plán přikládáme jako přílohu tohoto dopisu. Před-
sedové ČGS a SGO získali při osobním jednání pro tento koncept 
podporu ministra zdravotnictví a vedení VZP. Cílem je vytvořit 
síť „vyhláškových“ endoskopických center, poskytujících metody 
pokročilé digestivní endoskopie pro regiony čítající 250–300 tisíc 

obyvatel. Na odborné náplni center pracuje Endoskopická sekce  
ČGS. Jak vyplývá z přiloženého dokumentu, bude letošní rok  
věnován přípravě projektu a diskusi uvnitř ČGS. Cílem projektu  
je přizpůsobit naši organizační strukturu rychlému rozvoji 
terapeutické digestivní endoskopie. Endoskopická sekce ČGS 
pracuje na návrhu kódů pro nové endoskopické výkony (POEM, 
endoskopická drenáž tekutinových kolekcí, FTR) a doporučených 
postupech pro gastroskopii.

Pokračujeme v intenzivní spolupráci s evropskými i světovými 
odbornými společnostmi. Koncem ledna 2020 jsme opět zvýšili naše 
zastoupení ve volených orgánech UEG (doc. Ilja Tachecí v National 
Societies Forum a prim. Přemysl Falt v Meeting of Members).

Prezident kongresu prof. Špičák zahájil přípravu programu  
WGO/ČGS joint meetingu jehož součástí bude vedle bohatého me-
zinárodního programu také postgraduální kurz v češtině. Více na  
https://www.gastro2020prague.org/

Koncem roku 2019 zahájila činnost iniciativa „Czech gastroente-
rology study group“ (CGSG) pod vedením vědeckého sekretáře ČGS 
doc. Ilji Tachecího. Základní motivací vzniku CGSG je stimulace 
vzniku domácích multicentrických výzkumných projektů. CGSG 
bude poskytovat detailní informace o těchto projektech, propojovat 
zájemce o vědeckou spolupráci, ale také ji iniciovat. Od ledna 2020 
byly zprovozněny webové stránky www.cgsg.cz a na projektu aktiv-
ně spolupracuje rostoucí množství odborníků z řad ČGS. Vyzýváme 
všechny gastroenterology, aby se zapojili do pilotního projektu za-
měřeného na refrakterní refluxní chorobu jícnu. Jedná se o krátký 
dotazníkový průzkum dostupný po registraci na stránkách CGSG. 
Další nápady na gastroenterologický výzkum, který vyžaduje mezi-
institucionální koordinaci, podněty a nabídky ke spolupráci můžete 
adresovat přímo vědeckému sekretáři.

Sekce ambulantních gastroenterologů zahájila činnost Sdruže-
ní poskytovatelů ambulantní péče (SPGE), zájmového sdružení 
poskytovatelů ambulantní GE péče, jehož založení bylo iniciované 
z legislativních důvodů. Hlavní problematikou řešenou na začát-
ku kalendářního roku byly bonifikace zdravotními pojišťovnami 
a úhradové dodatky rozeslané plátci. Členové dostali vysvětlující in-
formace a doporučení dalšího postupu. SPGE se na základě plných 
mocí svých členů také účastní právě zahájeného Dohodovacího říze-
ní o úhradách zdravotní péče na rok 2021. Členská základna Sekce 
ambulantních gastroenterologů a SPGE bude o dalších aktivitách 
průběžně informována. 

Ve svých aktivitách pokračuje i Pracovní skupina pro IBD. V pro-
sinci zorganizovala další ročník populárního IBD kursu v IKEMu, 
na polovinu března připravuje tradiční Česko-slovenský IBD den 
v Hořovicích. A v biologickém registru (CREdIT) je již víc než 4 500 
IBD pacientů! 
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Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte nám, abychom Vás letošním prvním newsletterem informovali  
o dění v ČGS.
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PARTNEŘI ČGS

Zlatý partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Výborem ČGS byly vyhlášeny volby do rady Sekce mladých gastro-
enterologů. Členy volební komise jsou J. Cyrany, V. Nosek, A. Černá. 
Elektronická volba proběhne od 24. 2. 2020 do 6. 3. 2020 a voleni jsou 
4 členové sekce. Výsledky budou vyhlášeny na webu ČGS 20. 3. 2020 
a ustanovení rady, volba předsedy a vědeckého sekretáře proběhne 
26. 6. 2020 v rámci kongresu Olomouc Live Endoscopy 2020.

Redakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie připravuje  
letošní 3. číslo, které bude věnováno digestivní endoskopii. Využijte 
prosím příležitosti publikovat výsledky svého endoskopického 
výzkumu a vložte své rukopisy do redakčního systému v termínu 
do 15. května 2020.

Vážení kolegové. V prvním pololetí tohoto roku se koná řada zajíma-
vých odborných akcí, jejichž seznam můžete nalézt v kalendáři na na-
šich webových stránkách. Připomeňme zde XXIV. Hradecké gastro- 
enterologické dny 19.–20. 3. s hlavním zahraničním hostem profesorem 
G. Costamagnou z Říma.Více na http://hghd.voleman.cz/. Těšíme se 
na viděnou s Vámi.
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