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dovolte nám pozdravit vás u příležitosti 75. výročí vzniku 
České gastroenterologické společnosti. Připomeňme si, že 
naše společnost byla založena dne 25. 10. 1945 v Praze. Jejím 
prvním předsedou byl zvolen Jiří Scheiner, zakládajícími 
členy byli dále Karel Herfort, Jan Hořejší, Josef Charvát, 
Zdeněk Mařatka, Josef Mašek, Miloš Netoušek, Bohumil 
Prusík a Václav Šváb. Odkaz našich předchůdců, z nichž 
mnozí svým významem přesáhli hranice oboru, nás 
zavazuje k jednání na nejvyšší etické a profesionální úrovni. 

Hlavním úkolem ČGS je vytváření odborných 
a organizačních podmínek pro zmírňování dopadu 
gastroenterologických onemocnění na populaci České 
republiky. Součástí činnosti ČGS je dále vyjadřování 
a obhajoba zájmů gastroenterologů jako profesní skupiny, 
organizace odborného vzdělávání a gastroenterologického 
výzkumu. Všechny tyto úkoly se současný výbor snaží plnit 
také v podmínkách pro nás bezprecedentního konfliktu 
lidstva s přírodou.

Na našich webových stránkách www.cgs-cls.cz jsou 
již od března dostupná doporučení ČGS pro práci 
endoskopických pracovišť v podmínkách pandemie 
COVID_19. Na objektivní zhoršování epidemiologické 
situace jsme koncem září 2020 reagovali jeho další 
aktualizací, zahrnující také stav nekontrolovaného 
komunitního přenosu infekce. Pracovní tým vedený 
vědeckým sekretářem docentem Iljou Tachecí při tvorbě 
doporučení vychází především z doporučení ESGE, která 
upravuje (po diskusi s experty a lokálními autoritami) pro 
podmínky České republiky. Problematice koronavirové 
infekce u pacientů s IBD se průběžně věnuje také Pracovní 
skupina pro IBD pod vedením docenta Martina Bortlíka  
(www.ibd-skupina.cz).

Předseda Endoskopické sekce ČGS profesor Stanislav 
Rejchrt se svým týmem pokračuje v realizaci projektu 
endoskopických center. V současné době máme k dispozici 
provozní parametry z většiny potenciálních center a na cestě 
jsou data, která nám poskytne ÚZIS. Podle původního 
plánu bychom koncem tohoto roku rádi předložili k diskusi 
nezbytné provozní, personální, přístrojové a kvalitativní 
parametry k udělení statutu centra digestivní endoskopie. 

Společně jsme si zvykli na on-line způsob vzdělávání. 
V současné době jsou aktuální především webináře 

ČGS, jejichž organizátorem je docent Tomáš Hucl. Dále 
upozorňujeme na 17. postgraduální kurz SGO, který se 
bude konat 5. listopadu 2020 on-line v čase 14–17 hodin. 
Odkaz k připojení na tyto akce obdrží všichni členové 
ČGS mailem. Vědecký sekretář ČGS docent Ilja Tachecí 
se již tradičně podílí na organizaci bloku v rámci on-line 
Kongresu České internistické společnosti (Aktuální témata 
a trendy gastrointestinální endoskopie). 

On-line formou proběhne rovněž Postgraduální kurz 
ČGS 2020, o kterém se nyní zmíníme podrobněji. Akce 
se bude konat ve dnech 2.–4. 12. 2020.  Kurz je rozdě-
len do 3 odpoledních částí v čase 14–17 hodin. Obsahuje 
26 odborných sdělení v 6 sekcích. Po každé sekci bude 
organizována krátká diskuse a celý kurz na závěr shrneme 
do zásadních doporučení. Podrobnosti můžete nalézt 
na webové stránce https://www.gastrodny2020.cz/. Kurz 
je pro členy ČGS zpoplatněn symbolickou částkou 200 Kč. 
Přivítáme účast kolegů ze Slovenska a samozřejmě sester 
a studentů lékařských fakult. Záznam kurzu zůstane 
k dispozici na stránkách naší video-knihovny. Na tomto 
místě bychom chtěli poděkovat přednášejícím za flexibilitu, 
partnerům za podporu akce a vám všem za zvážení účasti.

Na závěr nám dovolte vyjádřit pevnou víru v naši 
schopnost překonat pandemii a lítost nad všemi obětmi.
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