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V nastalé situaci výbor ČGS pracuje průběžně a v tomto krátkém 
newsletteru bychom Vás chtěli informovat o naší činnosti v posled-
ních týdnech. V pondělí 16. 3. 2020 jsme na webu naší společnosti 
https://www.cgs-cls.cz/ zveřejnili „Stanovisko k provádění diges-
tivní endoskopie v podmínkách pandemie koronavirem“. Vzniklo 
po víkendové práci členů výboru pod vedením vědeckého sekretáře 
doc. Tachecího jako jedno z prvních odborných doporučení na toto 
téma v České republice. Jakkoli je toto stanovisko restriktivní, je mo-
tivováno snahou ochránit pacienty a zdravotnický personál od ná-
kazy novým koronavirem. Obsahuje praktická opatření k zamezení 
šíření onemocnění COVID-19 na úrovni provozu endoskopických 
pracovišť, včetně tolik diskutovaných pomůcek individuální ochra-
ny. Je doporučením kompromisním, přístupným další diskusi.

Dne 19. 3. 2020 jsme stanovisko zaslali vedoucímu krizového štá-
bu prof. Prymulovi a dne 20. 3. 2020 řediteli Státního zdravotního 
ústavu v Praze MUDr. Březovskému. V doporučení MZ pro při-
dělování zdravotnických obličejových masek a respirátorů v rámci  
jednotlivých profesí a ostatních činností ze dne 26. 3. 2020 je  
endoskopie orálním přístupem zahrnuta do kategorie procedur 
s možným výskytem kontaminovaného aerosolu (není zde však ta-
xativně uvedena). Tato pozice je v souladu s doporučením meziná-
rodních autorit (ESGE, UEG).

Je samozřejmé, že stávající situace komplikuje provádění digestivní 
endoskopie nejen u nás, ale na celém světě. Jedná se však o omezení 
dočasná. Samostatným závažným problémem je riziko ekonomické-
ho postižení, kterému jsou nejvíce vystaveni soukromí gastroente-
rologové. Naše praxe však, na rozdíl od řady jiných podnikatelských 
činností, nejsou ohroženy existenciálně ve smyslu poklesu poptávky 
po ústupu epidemie. Této problematice se detailně věnuje Dopis Sek-
ce ambulantních gastroenterologů ČGS z pera jejího předsedy prim. 
Hrdličky, který byl rozeslán dne 27. 3. 2020. Ubezpečujeme Vás,  
že se výbor ČGS zúčastní všech jednání s plátci a orgány státní  
správy ve prospěch ambulantních specialistů.

Doporučení pro nemocné s idiopatickými střevními záněty nazva-
né „Desatero pro IBD pacienty“ vypracovala Pracovní skupina pro 
IBD pod vedením doc. Bortlíka. Poslední aktualizaci ze dne 19. 3. 
2020 můžete rovněž nalézt na webových stránkách ČGS. Společnost 
IOIBD vytvořila celosvětový registr pacientů s IBD (SECURE-IBD), 
u kterých byla prokázána infekce SARS-Cov-2, nebo onemocnění 
COVID-19. Data z tohoto registru jsou pro všechny volně dostupná 
(COVIDIBD.WEB.UNC.EDU). Prosíme všechny gastroenterology, 
kteří by měli takového pacienta, aby jej do tohoto registru vložili. 

Členové výboru situaci kolem pandemie COVID-19 každodenně 
sledují a vyhodnocují, všechna doporučení průběžně aktualizuje-
me. Výborová schůze proběhla v plánovaném termínu 18. 3. 2020  
formou telekonference, které se v současné době stávají preferovanou 
formou jednání. Pokračují práce na všech dlouhodobých projektech 
ČGS. Zápis ze schůze je k dispozici na webových stránkách ČGS.

Vzniklá situace vedla ke zrušení celé řady domácích a zahranič-
ních odborných akcí. O vlivu pandemie na akce garantované ČGS 
a zásadní akce mezinárodní Vás budeme průběžně informovat. Nej-
aktuálnější odborné informace včetně záznamů přednášek a výkonů 
letošního sympozia Prague Endoscopy Days v Praze jsou on-line  
dostupné ve videoknihovně na webových stránkách Mařatkovy  
gastroenterologie https://video.endoscopy.cz/, kde naleznete již  
755 odborných záznamů.

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé. Jakkoli je situace sví-
zelná, je záležitostí přechodnou, která skončí v horizontu několika 
málo měsíců. Je také příležitostí k zamyšlení nad hodnotovým mě-
řítkem světa, ve kterém medicína, včetně gastroenterologie, rozhod-
ně obstojí.

Držte se, dávejte na sebe pozor a zůstaňte zdraví!
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Vážené kolegyně a kolegové,

pandemie infekce novým koronavirem devastuje zdraví lidí a ekonomiku 
světa. Nová situace vyžaduje všeobecnou flexibilitu, toleranci k nezaviněným 
chybám a férové zapojení do celospolečenského dění. Nároky, kladené  
na zdravotníky, narůstají exponenciálně a nemůže tomu být jinak ani  
v prostředí gastroenterologie. 



WWW.CGS-CLS.CZ

PARTNEŘI ČGS

Zlatí partneři

Stříbrní partneři

Bronzoví partneři


