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zdá se, že pandemie COVID-19 v naší zemi přeci jen začí-
ná ustupovat, což by mělo být spojeno se zlepšením situace 
na našich pracovištích a samozřejmě také v běžném životě. 
Děkujeme Vám, že ve ztížených podmínkách pracujete ve 
prospěch gastroenterologicky nemocných. Dovolte nám in-
formovat Vás o aktuálním dění v České gastroenterologické 
společnosti.

V období nouzového stavu se výbor ČGS schází formou 
on-line konferencí, na kterých řeší běžnou agendu i 
dlouhodobé záměry společnosti. Zápisy ze schůzí jsou 
k dispozici na https://www.cgs-cls.cz/o-nas/z-jednani-
vyboru-cgs/. V komplikovaném období omezených 
vzájemných kontaktů jsme, více než jindy, vděčni za 
všechny podněty a zpětné vazby, které od členů jakoukoli 
formou dostáváme. 

V časech skoupých na dobré zprávy s potěšením referu-
jeme o aktivní účasti českých endoskopistů v živém přeno-
su z endoskopických výkonů, který se uskutečnil v rámci 
kongresu ESGE Days 2021, konaných ve dnech 25.-27. 3.  
2021. Přenos byl realizován z endoskopického pracoviště 
pražského IKEMu pod organizační taktovkou doc. Tomá-
še Hucla, Ph.D. Česká digestivní endoskopie se ukázala ve 
vynikajícím světle, což by nebylo možné bez osobní anga-
žovanosti organizátorů i účinkujících a vynikajícího záze-
mí uvedeného centra. Gastroenterologickému týmu IKEM 
patří náš velký dík. Také v letošním roce zajistil výbor ČGS 
registraci členů Sekce mladých gastroenterologů na tomto 
kongresu. 

Organizační výbor 7. kongresu ČGS, vedený prezident-
kou kongresu MUDr. Janou Koželuhovou, Ph.D., pracuje 
na odborném programu akce. Po zhodnocení vývoje epi-
demiologické situace dospěl výbor ČGS k závěru, že se 
kongres bude konat v původním termínu 10.-12. listopa-
du 2021, avšak v on-line formátu. Registrovat se můžete v 
termínu od 1. 5. 2021 na https://mhconsulting.cz/kongre-
s/59-7-kongres-ceske-gastroenterologicke-spolecnosti-
-cls-jep-10-12-listopadu-2021/registrace. 

On-line variantu kongresu jsme si poprvé vyzkoušeli v 
roce 2020 a věříme, že také letošní akce přitáhne pozornost 
gastroenterologů, lékařů spřátelených odborností a samo-
zřejmě také sester. Je pozitivní, že se při přípravě kongresu 
můžeme spolehnout na podporu partnerů ČGS a rádi jim 
připravíme odpovídající prezentační prostor.

Jak dobře víte, začalo očkování chronických nemocných 
proti COVID-19. V seznamu relevantních diagnóz jsou z 
oblasti našeho odborného zájmu uvedena pouze onemoc-
nění jater. Bohužel, žádné jednání na toto téma s naší od-
bornou společností neproběhlo. V reakci na podněty členů 
jsme dne 25. 3. 2021 oslovili dopisem zodpovědnou osobu 
na MZ ČR paní Mgr. Kateřinu Baťhovou, avšak zatím bez 
odezvy. Samostatný dopis byl na MZ ČR odeslán také za 
Pracovní skupinu IBD doc. Martinem Bortlíkem, Ph.D. 

Projekt Center digestivní endoskopie je připraven k 
finálnímu projednání na MZ ČR. Poděkování za jeho 
zpracování patří prof. Stanislavu Rejchrtovi, Ph.D. a členům 
pracovní skupiny Endoskopické sekce ČGS. Děkujeme 
hlavním oponentům prof. Janu Burešovi, CSc., prof. Juliu 
Špičákovi, CSc. a prof. Miroslavu Zavoralovi, Ph.D. Velký 
dík vyjadřujeme všem členům ČGS, kteří využili naší výzvy 
a zapojili se, ať již formálně či neformálně, do oponentského 
řízení. Vaše podněty byly inspirativní a mnoho z nich 
jsme do projektu zapracovali. Konečnou podobu projektu 
přikládáme formou přílohy. Předpokládáme, že finální 
jednání proběhne po zklidnění situace kolem pandemie.

Sekce ambulantních gastroenterologů zorganizovala 
webinář, který se věnoval aktuálním ekonomickým 
problémům provozu gastroenterologických ambulancí. 
Jedním z hlavních témat byly nejasnosti a kontroverze 
kolem nasmlouvání a vykazování nového HD 
videoendoskopického rozdílového kódu - 15446, které, 
jak jste již byli informováni, společně intenzivně řešíme. 
Sekce byla také pověřena organizací jednoho z bloků již 
zmiňovaného podzimního kongresu ČGS.

Vážení a milí kolegové,
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Pod garancí doc. Tomáše Hucla, Ph.D. pokračuje seriál 
webinářů ČGS. Následující nejbližší se koná 12. 4. 2021 od 
16.00 a se svými projekty nás na něm seznámí členové Sek-
ce mladých gastroenterologů. Webináře probíhají v prostře-
dí ClickMeeting, odkaz k připojení je https://kha-ikem.
clickmeeting.com/webinar-cgs. Pokud použijete mobilní 
telefon, je Room ID: 447398442. 

Z dalších odborných akcí dále upozorňujeme na letos 
první domácí endoskopický workshop Olomouc Live En-
doscopy 2021, který se bude konat (převážně) on-line ve 
dnech 24.-25. 6. 2021. Více informací získáte na stránkách 
akce https://ole.fnol.cz/.

Na závěr jsme si nechali velmi dobrou zprávu. Podle 
sdělení editora Mařatkovy gastroenterologie prof. Miroslava  
Zavorala, Ph.D.  je učebnice připravena a na trhu se objeví 
na podzim tohoto roku. Na její tvorbě se různým způsobem 
podílelo více než 100 odborníků a určitě se máme na co 
těšit.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte nám popřát Vám 
pevné zdraví a vyjádřit přesvědčení, že naše společnost 
vyjde ze současné zdravotní krize posílena. 

S úctou a pozdravem
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