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KN  Setká váme se u  příleži
tosti 7. kongresu České gas
troenterologické společnosti 
ČLS JEP. Jste prezidentkou 
kongresu. Co bylo při pří
pravě nejtěžší? 
Dobrý den, po dlouhé sociál-
ní izolaci jsme se velmi těšili 
na společné setkání v  rámci 
kongresových dní v  listopa-
du 2021. Věřili jsme totiž, že 
se pandemie COVID-19 do-
stane natolik pod kontrolu, 
že nám umožní osobní kon-
gresové setkání, proto jsme 
se zpočátku připravovali na 
prezenční formu Kongresu. 
Nicméně již jarní měsíce to-
hoto roku naznačily nepříz-
nivý epidemiologický vývoj 
a tak se dá říci, že nejtěžší ze 
všeho bylo definitivní roz-
hodnutí, že se Kongres bude 
pořádat kompletně virtuálně, 
bez účasti široké gastroente-
rologické obce. Na tomto vel-
mi těžkém rozhodnutí jsme se 
kolektivně domluvili se členy 
Výboru České gastroente-
rologické společnosti. Vývoj 

Rozhovor s prezidentkou kongresu
pandemie v posledním měsíci 
však ukázal, že naše rozhod-
nutí bylo správné a ještě letos 
budeme muset akceptovat 
virtuální formu Kongresu.

KN  Jak jste vnímala, že již 
v  únoru se rozhodlo o  dis
tanční formě? Nechybí Vám 
možnost osobního sdílení 
pracovních zkušeností?
Jak jsem již naznačila, roz-
hodnutí o  distanční formě 
muselo padnout včas, aby se 
dal Kongres kvalitně připravit 
v daném formátu. Rozhodnu-
tí bylo téměř bolestné, pro-
tože jsme se opravdu všichni 
moc těšili na společné setkání 
a vůbec jsme nevěřili, že bude 
situace natolik vážná a  neu-
možní nám osobní kongreso-
vé setkání. Nemohli jsme tá-
pat do poslední chvíle na vrub 
kvality Kongresu.  

KN  Součástí organizačního 
výboru jsou další 4 lékařské 
a 1 nelékařská odborná spo
lečnost. Jaký mají prostor 
v  odborném programu a  co 
si slibujete od jejich spolu
práce a účasti?
Ano, máte pravdu, hlavním 
organizátorem Kongresu je 
Česká gastroenterologická 
společnost ČLS JEP a koope-
rujícími společnostmi jsou 
Hepatologická společnost 
ČLS JEP, Česká chirurgická 
společnost ČLS JEP, Česká 
onkologická společnost ČLS 
JEP, Společnost českých pato-
logů ČLS JEP a  Gastroentero-
logická a hepatologická sekce 
sester ČAS. Od účasti spo-
lupracujících společností si 
slibujeme pestrost programu 

Kongresu a  možnost přinést 
spoustu recentních informací 
z daných oborů.

KN  V  programu máte 2 
paralelní sekce. Bude to 
přehledné z pohledu vzdáleně 
připoje ného účastníka? 
Budou pro registrované 
účastníky dostupné video
záznamy přednášek?
V  tomto spatřuji mírnou vý-
hodu virtuální formy Kongre-
su. Pokud probíhá Kongres 
prezenčně, tak nemáte šanci 
být současně na dvou mís-
tech. V  případě virtuálního 
formátu si můžete současně 
probíhající přednášky oka-
mžitě přehrát za sebou. Nebo 
se zpětně vrátit k  prezenta-
cím, které Vás nejvíce zají-
maly a nemohli jste je sledo-
vat on-line. Přednášky všech 
prezentujících budou včetně 
panelových diskuzí uloženy 
na stránkách organizátora 
Kongresu MH Consulting 
a  budou k  dispozici po dobu 
jednoho roku. Současně bu-
dou následně k nahlédnutí ve 
Videoknihovně ČGS. 

KN  V porovnání s minulými 
lety či kontaktními akcemi, 
existují nějaké programové 
novinky či oživení pro on
line přihlášené účastníky?
S  programovým Výborem, 
tj. předsedou ČGS docentem 
Urbanem a  kolegy profeso-
rem Rejchrtem a  docentem 
Tachecím, jsme se snažili 
co nejvíce zachovat formát 
Kongresu, na který jsme byli 
zvyklí v  minulosti a  který 
dříve probíhal prezenčně. 
Zajímavostí v  on-line formě 

je slavnostní prezenční úvod 
s prezentací Mařatkovy před-
nášky profesorkou Tlaskalo-
vou – Hogenovou, dále dvou 
vybraných přednášek kolegů 
profesora Lukáše a  docenta 
Urbana a  předání čestného 
členství dvou vybraným lé-
kařům přímo ve studiu. No-
vinkou v  tomto formátu jsou 
on-line probíhající posterová 
sekce a  virtuální Kongresové 
noviny, které obdrží každý 
člen ČGS do mailu bez ohle-
du na to, zda je registrován na 
Kongres. I když je tak složitá 
doba, tak se podařilo získat 
k  prezentaci i  čtyři zahranič-
ní účastníky – v bloku „ESGE 
meets ČGS“ a v sekci „Urgent-
ní stavy u pacientů s IBD“.    

KN  Jak byste hodnotila zá
jem lékařů o  aktivní účast? 
Kolik abstrakt obdržel pro
gramový výbor?
Finálně máme v  programu 
136 přednášek v  25 blocích, 
10 satelitních sympoziích fi-
rem spolupracujících s  ČGS, 
je však pravdou, že většina 
z  nich jsou přednášky vyžá-
dané. Všichni kolegové, kteří 
byli osloveni o  předsednictví 
jednotlivých bloků, pak měli 
volnou ruku ve výběru členů 
předsednictva a  přednášejí-
cích, a  pokud mohu hodno-
tit, tak projevili všichni velký 
entuziasmus v přípravě před-
nášek. Tím nám, tedy pro-
gramovému výboru, velmi 
ulehčili přípravu kvalitního 
programu. Zájem o  volná 
sdělení byl letos o něco slab-
ší, programový Výbor obdržel 
nakonec 12 abstrakt, ze kte-
rých šest bude prezentováno 

MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.
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v sekci „Varia“ a pět bude pre-
zentováno ve formě posterů. 
Nízký zájem o  volná sdělení 
mě sice překvapil, ale celkem 
tuto situaci chápu, doba je 
opravdu velmi dlouho složitá.

KN  Jsou nějaké odborné 
bloky nebo přednášky, na 
které byste účastníky zvláště 
ráda pozvala?
Nemohu říci, že bych nějaké 
přednášky přímo preferova-
la, všechny bloky jsou velmi 
kvalitně obsazené výborný-
mi odborníky, kteří nám jistě 
předají spoustu zajímavých 
a poučných informací.

KN  Jaký očekáváte skuteč
ný počet online sledujících 
účastníků? Nejsou lékaři 
zahlceni digitálními aktivi
tami a  neosobním kontak
tem? Mají účastníci možnost 
interaktivně vstupovat do 
přednášek nejen dotazy, ale 

také například formou hla
sování projevit svůj názor?
Registrovaní účastníci Kon-
gresu mohou vstoupit do dis-
kuze pomocí chatu, na který 
bude reagovat člen předsed-
nictva odborného bloku. Ji-
nak máte pravdu, doba webi-
nářů již trvá velmi dlouho, ale 
věřím, že tato největší akce 
České gastroenterologické 
společnosti probíhající v  le-
tošním roce bude podpořena 
velkou účastí registrovaných. 
Program je natolik kvalitní, 
že by měl kolegy přitáhnout 
k obrazovce.

KN  Jaké zahraniční hosty 
přivítáte na Vašem kongresu?
Jak jsem již uvedla výše, uví-
táme na Kongresu tři kolegy 
v  sekci „ESGE meets ČGS“, 
konkrétně profesora Iana M. 
Gralneka z  Institute of Gast-
roenterology and Hepatology 
and Medical Imaging Insti-

tute, Emek Medical Center, 
Afula, and Rappaport Faculty 
of Medicine, Technion–Isra-
el Institute of Technology, 
Haifa z  Izraele, dále profe-
sorku Manon CW. Spaander 
z Department of Gastroentero-
logy and Hepatology, Erasmus 
Medical Center Cancer Insti-
tute, Rotterdam z  Nizozemí 
a nakonec profesorku Marian-
nu Arvanitakis  z  Gastroente-
rology, Hepatopancreatology, 
and Digestive Oncology, Eras-
me Hospital, Universite Libre 
de Bruxelles z Belgie. Všichni 
tři kolegové budou prezen-
tovat různá témata z  guide-
line ESGE. Čtvrtý kolega byl 
vybrán docentem Bortlíkem 
do sekce „Urgentní stavy 
u  pacientů s  IBD“, jedná se 
o profesora Marca Ferranteho 
z nemocnice v Leuven v Belgii. 
Dalšími hosty jsou kolegové ze 
Slovenska – profesor Vavrečka, 
primář Záň, docentka Zelin-

ková a  doktor Veseliny, kteří 
jistě svými přednáškami při-
spějí ke kvalitě vytvořeného 
programu. 

KN  Je něco, co byste ráda zá
věrem vzkázala účastníkům 
kongresu?
Věřím, že si Kongres, i  když 
je ve formě virtuální, náleži-
tě užijete a  že jako tradičně 
obohatí Vaše odborné zna-
losti. Doba není zatím úplně 
klidná, ale buďte silní, trpě-
liví a  zůstaňte zdrávi! Věřím, 
že již v  příštím roce budeme 
mít možnost se setkat nejen 
u  příležitosti odborných akcí 
osobně a na to se velmi těším.

Na otázky KN  odpovídala
MUDr. Jana Koželuhová, 

Ph.D. 
prezidentka 7. kongresu 

České gastroenterologické 
společnosti ČLS JEP

S mobilní aplikací Česká gastroenterologická společnost budete mít všechny 
odborné informace dostupné na svém mobilním telefonu doslova jedním klikem. 
Kromě kalendáře akcí, odborných guidelines a spousty dalších informací aplikace 
obsahuje přímý vstup do videoknihovny a rychlé určení dispenzárních intervalů 
gastroskopie a koloskopie. Přes aplikaci se budou rovněž provádět ankety 
mezi členy společnosti.
Aplikace je šikovným pomocníkem přímo do vaší kapsy.

M O B I L N Í  A P L I K A C E  Č G S

Stáhněte si mobilní aplikaci ČGS 
do svého telefonu
pomocí QR kódu:

QR kód naleznete na stánku ČGS, 
na stojanech a v jednotlivých číslech 
Kongresových novin.

7. kongres České gastroenterologické spoleČnosti
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Doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.: 
When and why did you 
choose to become a  gastro
enterologist and endosco
pist?
I  started my training as fe-
llow in cardiology and was 
responsible for patients with 
pacemaker. This was so bo-
ring for me and fortunatelly 
one day I had a chance to visit 
the endoscopy unit. From that 
day I realized I have to change 
from cardiology to gastro-
enterology and endoscopy. 

Prof. Dr. Helmut Messmann

ESGE Days 2022 – 
rozhovor s Prof. Dr. Helmutem Messmannem
Thanks to my teacher I  had 
an excellent fellowship in en-
doscopy.
 
TH  It is well known that you 

have developed an excep
tional gastroenterology de
partment in Augsburg that 
overshadows most others in 
Germany including the huge 
departments in the neigh
boring München. How have 
you achieved this?
The University Hospital in 
Augsburg has the largest in-
terventional endosopy centre 
in Germany, by performing 
more than 16.000 procedu-
res  per year. All innovative 
procedures are available and 
our specialty  in the manage-
ment of early GI neoplasia is 
well known. Thanks to our 
long collaboration with Japan 
we are meanwhile national 
and international visible as 
ESD centre. For example 50 % 

of all ESD procedures in the 
German ESD registry are per-
formed in Augbsurg. 
 
TH  What are the key pro

jects that currently run in 
your department?
Our main research is the dia-
gnosis and therapy of early 
GI-neoplasia. Recently we de-
veloped an AI System togeth-
er with OTH Regensburg for 
detection and staging of Bar-
rett neoplasia. With this tech-
nique we were the first group 
in the world to show that with 
deep learning the detection 
and also the staging of Barrett 
neoplasia is possible.

TH  Why have you decided 
to organize the next ESGE 
Days in Prague again?
For several reasons. I am born 
in Regensburg which is close 
to Prague. Prague has a  fan-
tastic congress centre and 

we organized ESGE Days in 
Prague, which was a  huge 
success.   Another reason   is 
the expertise of the team at 
the IKEM (Prof. Spicak, Dr. 
Tomas Hucl and Jan Mar-
tinek)   to perform live endo-
scopic transmission. I  know 
them for many years and they 
have an excellent endoscopy 
team and experienced nurses 
to organize endoscopic live 
transmission. Our Czech 
friends are excellent hosts and 
ESGE enjoys this friendship 
and hospitality.

TH  What can we expect at 
the ESGE Days 2022?
ESGE Days will be a  hybrid 
meeting and one of the largest 
meetings during the corona 
pandemia. We expect more 
than 3000 participants, ho-
pefully all vaccinated... The 
programme looks great and 
I  am thankful to the scientic 

Early Bird registration deadline FEBRUARY 28, 2022
Special discount on registration rates for ESGE, ESGENA, CGS and ES-SGS members!

esgedays.org  # ESGEDays2022  

72-21 ESGE Days-Flyer A5-RZ.indd   1 19.10.21   10:55
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Highlights of  ESGE Days 2022 include…
 A full day of live demonstrations from leading endoscopy centres in Prague and Rome

 ESGE Guideline sessions combining a review of evidence-based guidelines, a panel discussion between renowned 
experts and a clinical case debate illustrating the practical application of each guideline

 The ESGE Postgraduate Course – year two of our series of 32 special educational modules dedicated to helping 
trainees, as well as experienced gastroenterologists, enhance their training in specific fields, plus further their 
general knowledge

 Visit the official congress website esgedays.org for further information.

Scientific Partnering Societies
            

72-21 ESGE Days-Flyer A5-RZ.indd   2 19.10.21   10:55

committee who did a  fantas-
tic job. Nobody in Europe, 
who is performing endoscopy 
should miss this congress.

TH  Where do you see en
doscopy ten years from now? 
What will be same and what 
will be different?

I think we will make big steps 
regarding techniques such as 
artificial intelligence, robotics 
and virtual reality. We will 
change the way of doing mini-
mal invasive procedures with 
exciting developments from 
the industry.  Also single use 
endoscopy may change and 

unflunece the next couple of 
years.
 
TH  What do you do to relax 

from your busy professional 
life?
I  like cycling, running... ho-
wever very moderate. Good 
food and drinks with my fa-

mily and friends in these cra-
zy times helps to regenerate as 
well.

Na otázky 
doc. MUDr. Tomáše Hucla, Ph.D.

odpovídal
Prof. Dr. Helmut Messmann

Universitätsklinikum 
Augsburg, Německo

Videoknihovna  
České gastroenterologické společnosti

Záznamy přednášek 
i endoskopických výkonů  

z prestižních odborných akcí! 

Vše přístupné bez přihlašování!

7. kongres České gastroenterologické spoleČnosti

https://video.endoscopy.cz
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KN  Pokud byste se ohlédl 
zpět, jak byste zhodnotil čin
nost Endoskopické sekce za 
poslední rok? 
Endoskopická sekce, v  době 
nemožnosti konání prezenč-
ních kongresů a  workshopů, 
začala organizovat webiná-
ře na aktuální témata a  naši 
členové se také podílejí na 
webinářích Společnosti gas-
trointestinální onkologie. 
Záznamy všech webinářů 
jsou volně dostupné v  on-
-line knihovně ve které je od 
doby jejího vzniku celkem 
672 přednášek, 116 webinářů 
a  132 endoskopických výko-
nů z  živých přenosů (https://
video.endoscopy.cz/). 
Důležitou událostí byly živé 
přenosy v  rámci ESGE days 
2021  a UEGW 2021, které se 
uskutečnily z endoskopického 
pracoviště v  IKEMU pod ve-
dením doc. Hucla a s přispě-
ním našich endoskopistů. Vše 
proběhlo bezchybně a k velké 
spokojenosti zahraničních 
specialistů. IKEM tak získal 
pověst uznávaného meziná-
rodního centra pro přímé 
přenosy, z čehož mají všichni 
naši endoskopisté velkou ra-
dost.
Endoskopická sekce tradič-
ně organizuje videomaratony 
v rámci všech kongresů a situ-
ace je stejná i v rámci tohoto 
kongresu ČGS.
Za velmi významnou pova-
žuji aktivitu Endoskopické 
sekce iniciovanou předsedou 
ČGS doc. Urbanem s  cílem 
vytvořit síť center digestivní 
endoskopie, což s ohledem na 
rychle se měnící personální 
obsazení vedení ministerstva 
zdravotnictví byl a je i nadále 
úkol nelehký.

Zástupci endoskopické sekce 
a  ambulantních gastroente-
rologů společně pokračují ve 
vyjednávání se zástupci po-
jišťoven. Hlavním tématem 
letošního roku byla domluva 
o vykazování HD videoendo-
skopického kódu. Od ledna 
2022 budou platit nové kódy: 
endosonograficky navigova-
ná drenáž GIT, intraduktální 
elektrohydraulická litotripse, 
endoskopická transmurální 
resekce, perorální endosko-
pická myotomie, endosko-
pická sutura. Kód reproce-
ssing flexibilních endoskopů 
bude platný od roku 2023. 
Začala příprava nového kódu 
pro jícnovou manometrii. 

KN  Jak významně se pro
jevuje „covidová“ doba 
v  činnosti endoskopistů? 
„Covidová“ doba digestivní 
endoskopii a  gastroenterolo-
gii rozhodně nepřála ostatně 
jako i všem ostatním speciali-
zacím v  medicíně. Z  důvodu 
pandemie po několik měsíců 
výrazně klesl počet elektiv-
ních výkonů hlavně v nemoc-
ničních pracovištích. To byl 
důsledek epidemiologické 
situace jako takové a  snížení 
personální kapacity, kdy en-
doskopické sestry i lékaři mu-
seli vypomáhat na covidových 
odděleních. ČGS vydávala 
pravidelně doporučení stran 
indikací k endoskopickým vý-
konům a v jakých ochranných 
pomůckách vyšetřovat. Nedo-
statek ochranných pomůcek 
byl naštěstí postupně vyřešen 
a museli jsme se v nich naučit 
pracovat, což nebylo vůbec 
jednoduché a  provoz to také 
zpomalovalo. Výuka mladých 
endoskopistů byla v  době 
pandemie prakticky zastave-
na. Postupně se všichni nyní 
snažíme dohnat výpadek 
elektivních výkonů i  výuky 
endoskopie.
 
KN  Jak byste zhodnotil 

mezinárodní endoskopic
ký workshop Olomouc Live 
Endoscopy 2021, který se 
usutečnil ve dnech 24. a  25. 
června 2021?

Rozhovor s předsedou Endoskopické sekce ČGS

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

Uskutečnění tohoto worksho-
pu představovalo významný 
počin, protože se od vzniku 
pandemie jednalo o  první 
český mezinárodní endosko-
pický workshop, který pro-
běhl v  tradičním uspořádání. 
Hlavním tématem čtvrteč-
ních přednášek byly „Limi-
ty endoskopické léčby T1 
kolorektálního karcinomu“. 
Sdělení předních odborníků 
se věnovala histologickému 
zhodnocení resekátů, použití 
ESD a  FTR v  léčbě T1 kar-
cinomu a  také umělé inteli-
genci v digestivní endoskopii. 
Výkony v  pátek předvedlo či 
moderovalo celkem 16 endo-
skopistů. 550 registrovaných 
on-line sledujících mohlo 
shlédnout celkem 14 endo-
skopických zákroků (zejména 
endoskopické resekce v  trač-
níku a  pankreatobiliární en-
doskopii). Zahraničním hos-
tem byl dr. Michal Spychalski 
z Polska - uznávaný evropský 
expert na ESD v  tračníku, 
který měl i  state-of-the-art 
přednášku „Colorectal ESD 
from European perspective“ 
a provedl submukózní disekci 
rozsáhlé léze rekta. Workshop 
byl jako tradičně vynikající 
po odborné stránce a  probě-
hl ve velmi přátelské atmo-
sféře. Naše poděkování patří 
organizátorům, celému týmu 
endoskopické jednotky i tech-
nickému zázemí.  

KN  Jaké jsou aktuální úkoly 
ES ČGS? 
Prioritním úkolem pro násle-
dující roky je postupné zavá-
dění a  sledování parametrů 
kvality digestivní endoskopie, 
které se v současné době pro-
vádí pouze v rámci screenin-
gových koloskopií. Věřím, že 
nám v  tom pomůže projekt 
center digestivní endoskopie. 
Dalším důležitým úkolem je 
zajištění dostupného a  kva-
litního vzdělávání nových 
endoskopistů v dedikovaných 
školících centrech.

KN  Plánuje se příprava do
poručeného postupu pro 
desinfekci, kde vycházíte 

z  evropských doporučeních. 
V  čem se doporučený po
stup bude nejvíce odlišovat? 

Ano máte pravdu. Důvodem 
této snahy je skutečnost, že od 
1.1.2023 bude možné vykázat 
nový kód 15060 – reproce-
ssing flexibilních endosko-
pů u  všech endoskopických 
výkonů s  tím, že nezbytnou 
podmínkou bude vybave-
ní pracoviště automatickým 
desinfektorem a tak musí být 
jasné, co a  jak se má v rámci 
reprocessingu správně dělat. 
Poslední doporučení pro tzv. 
dvoustupňovou desinfekci 
jsou ve vyhlášce 306/2012 
a  v  doporučení SNEH 2014. 
Základní změnou bude tedy 
nutnost používat automatic-
ký desinfektor dle normy ISO 
15883, což umožní standar-
dizovaný a validovaný cyklus 
reprocessingu v  uzavřeném 
prostředí desinfektoru, spo-
lehlivost procesu, minima-
lizaci kontaktu personálu 
s  chemikáliemi, usnadnění 
procesu pro personál, doku-
mentaci cyklu a snížení rizika 
poškození endoskopu. Jas-
né musí být také podmínky 
pro uskladnění endoskopů. 
Ruční desinfekce endoskopu 
by tedy od roku 2023 měla 
být prováděna jen ve zce-
la výjimečných případech.  

KN  Jednou z  aktivit Vaší 
sekce je i  udělení Kasafír
kovy ceny. Bylo těžké určit 
vítěze?
V letošním roce se jedná o ju-
bilejní 10. ročník Kasafírko-
vy ceny. Počet přihlášených 
autorů byl rekordní, celkem 
pět prvních autorů a 6 publi-
kací v  impaktovaných zahra-
ničních časopisech. Komise 
pro udělení ceny měla situaci 
nelehkou a  po zvážení všech 
okolností jako vítěze určila 
MUDr. Martina Lukáše z Pra-
hy za jeho publikaci Novel 
porcine model of Crohn‘s di-
sease anastomotic stricture 
suitable for evaluation and 
training of advanced endo-
scopic techniques otištěnou 
v  časopisu Gastrointestinal 

https://video.endoscopy.cz/
https://video.endoscopy.cz/
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Endoscopy, na které se podí-
leli autoři z  devíti pracovišť, 
kterým se podařilo vytvořit 
reproducibilní model střevní 
stenózy na prasatech s  vlast-
nostmi podobnými jako 
u Crohnovy nemoci, který lze 
použít na výuku endoskopic-
ké léčby tohoto typu stenóz.

KN  42. české a slovenské en
doskopické dny se konají 28. 
dubna 2022 a budou součástí 
ESGE Days 2022 v Praze. Co 
připravujete pro účastníky? 
Jakou očekáváte účast?
Poslední prezenční forma 
ESGE days se uskutečnila 
v roce 2019 v Praze ve spoje-
ní s 41. endoskopickými dny. 
V  důsledku úzké spolupráce 
s vedením ESGE hlavně díky 
doc. Huclovi nám byla nabíd-
nuta opět stejná alternativa 
pro příští rok, kdy ve čtvrtek 
28. dubna 2022 v  Pražském 
kongresovém centru v  rámci 
ESGE Days proběhnou naše 
endoskopické dny. Program 
se bude skládat z  pěti sek-
cí. Přední odborníci z  České 
i  Slovenské republiky před-
nesou ve čtyřech sekcích sdě-
lení týkající se problematiky 
horní endoskopie, endosko-
pie tenkého a tlustého střeva, 
pankreatobiliární endoskopie 
a  jedna sekce bude věnována 
novým metodám a  technolo-
giím v  digestivní endoskopii. 

Pátou sekcí bude tradiční vi-
deomaraton, kterému bude 
předsedat Ian Gralnek. Pevně 
věřím, že kongres proběh-
ne v  prezenční formě a  naše 
účast bude přinejmenším 
srovnatelná jako v roce 2019.   

KN  Další mezinárodní 
akcí v  příštím roce budou 
43. slovenské a  české endo
skopické dny 2022, které 
se uskuteční ve dne 2.–3. 
června 2022 v  Trenčíně. Na 
co byste rád kolegy pozval? 
S  kolegy ze Slovenska plánu-
jeme, že 43. slovenské a české 
endoskopické dny se uskuteč-
ní v tradičním formátu. První 
den proběhnou živé přenosy 
zaměřené na pokročilé en-
doskopické techniky a  „state 
of the art“ přednášky. Druhý 
den budou sdělení věnována 
komplikacím endoskopic-
kých výkonů a jejich řešením. 
Workshopu se zúčastní i  slo-
venský endoskopista světové-
ho formátu, prof. Kunda, pra-
cující v  Bruselu. Naše vztahy 
se slovenskými endoskopisty 
jsou velmi přátelské, v  roce 
2019 nám umožnili, aby se 
endo dny konaly dvakrát za 
sebou v České republice kvůli 
jejich zařazení do ESGE dnů. 
V  loňském a  předloňském 
roce se na Slovensku kvůli 
pandemii neuskutečnily a tak 
si společně s předsedou Endo-

skopické sekce SGS, Jozefem 
Záněm přejeme, abychom se 
všichni v  co největším počtu 
sešli v červnu v Trenčíně.

KN  Co obsahuje nabídka 
duálního členství pro členy 
Endoskopické sekce?
Děkuji za tuto otázku, která 
jistě bude zajímat všechny 
členy Endoskopické sekce. 
Stávající nabídka duálního 
členství pro členy ČGS je za 
150 EUR a  zahrnuje roční 
předplatné časopisu Endosco-
py v tištěné i on-line podobě, 
nižší registrační poplatky na 
akce pořádané a  podporova-
né ESGE, možnost požádat 
o granty a přístup do velkého 
počtu on-line edukačních ak-
tivit ESGE. Novou možností 
pro členy Endoskopické sekce 
je získat všechny výše uvede-
né benefity za roční poplatek 
pouze 80 EUR. Podmínkou 
je ale registrace alespoň 80 
% členů Endoskopické sekce, 
kterých je v  současné době 
255. Stávající počet duálních 
členství je pouze 33, což zna-
mená, že by se muselo přihlá-
sit ještě nejméně 170 členů. 

KN  Co byste rád vzkázal čle
nům Vaší sekce, ale i ostatním 
gastroenterologům v  ČR? 
Endoskopujeme všichni rádi, 
ale neměli bychom zapomí-
nat na obecné vzdělávání 

v  celé šíři gastroenterologie. 
Po mnoha letech usilovné 
práce početný autorský ko-
lektiv pod vedením hlavního 
editora prof. Miroslava Za-
vorala dokončil první vydání 
Mařatkovy  gastroenterologie, 
která má i  elektronickou on-
-line verzi pro počítač i  mo-
bilní zařízení. Jedná se o mo-
nografii plně srovnatelnou se 
zahraničním „Sleisengerem“ 
včetně kvality knihy jako ta-
kové. Jsem přesvědčný o tom, 
že prof. Mařatka by se nesta-
čil divit, jak se po 22letech 
od vydání jeho monografie 
poznání v  gastroenterologii 
rozšířilo a  měl by radost, že 
se našel někdo schopný ta-
kové dílo vytvořit, a  ještě na 
jeho počest. Hodně stránek 
je věnováno problematice 
digestivní endoskopie a  po-
čet endoskopických obrázků 
v  celé monografii je vskutku 
výjimečný. Tato krásná kniha 
by měla být v pracovně všech 
endoskopistů. 
Velmi si přeji, abychom se 
mohli v  co největším počtu 
sejít v dubnu v Praze na ESGE 
Days.

Na otázky KN  odpovídal
prof. MUDr. 

Stanislav Rejchrt, Ph.D.
předseda Endoskopické sekce 

ČGS

kód výkonu název výkonu platnost od

15150 DÁLKOVÁ KONTROLA PACIENTA S IDIOPATICKÝM STŘEVNÍM 
ZÁNĚTEM 1. 1. 2022

15062 INTRADUKTÁLNÍ ELEKTROHYDRAULICKÁ LITOTRIPSE 1. 1. 2022

15064 ENDOSKOPICKÁ TRANSMURÁLNÍ RESEKCE 1. 1. 2022

15066 ENDOSONOGRAFICKY NAVIGOVANÁ DRENÁŽ V GIT 1. 1. 2022

15068 PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÁ MYOTOMIE (POEM) 1. 1. 2022

15070 ENDOSKOPICKÁ SUTURA 1. 1. 2022

15060 REPROCESSING FLEXIBILNÍCH ENDOSKOPŮ 1. 1. 2023

Nové kódy VZP v sazebníku výkonů od roku 2022
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Čestná členství České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

MUDr. Marek Beneš

Už je to více než rok, co nás 
zasáhla jedna z  nejsmutněj-
ších zpráv. 18. června 2020 
náhle a  nečekaně odešel vý-
borný gastroenterolog, ko-
lega, kamarád, syn, manžel 
a otec Marek Beneš.
Marek Beneš se narodil do 
velké rodiny, ve které společ-
ně s  bratry Martinem a  Bo-
houšem vyrůstal na pražském 
Zahradním Městě.  Své rodiny 
si vždy velmi vážil a staral se 

MUDr. Marek Beneš – udělení čestného členství ČGS in memoriam
o  ni.  V  roce 2000 nastoupil 
na Kliniku hepatogastroente-
rologie IKEM, kde pracoval 
po celou svoji profesionální 
kariéru.
Marek Beneš se věnoval celé 
šíři gastroenterologie a  he-
patologie, brzy ale rozpoznal 
velký potenciál bariatrické 
a  metabolické endoskopie.  
Stal se průkopníkem tohoto 
oboru v České republice.  Jeho 
činnost však přesáhla hranice 
naší země, a to jak na akade-
mické úrovni, tak na úrov-
ni odborné a  společenské.  
Navázal vztahy s  předními 
světovými centry bariatric-
ké endoskopie a  díky tomu 
získal přístup k  nejnovějším 
technologiím a  postupům. 
Tak se tyto nové metody sta-
ly dostupnými pro pacienty 
z  České republiky.  Stovkám 
z nich pomohl zbavit se jejich 
velkého životního trápení.
Nejen pro své odborné schop-

nosti byl Marek Beneš mi-
lován svými pacienty.  Bylo 
to také pro jeho schopnost 
komunikace, laskavost, ocho-
tu a  lidský postoj, které často 
považoval za důležitější než 
formální medicínský pří-
stup.  Marek Beneš byl velmi 
veselým, přátelským a  kama-
rádským člověkem. Pozitiv-
ní náladu a  velkou chuť do 
života a  jeho radost rozdával 
kolem sebe.  Nikdy neodmítl 
pomoci. Na pracovišti vytvá-
řel atmosféru, kterou nelze 
nahradit.
Marek Beneš byl aktivní nejen 
v  oblasti medicíny, ale také 
mimo ni. Velký znalec vo-
jenské historie, sběratel pře-
devším historických zbraní 
a  automobilů, milovník jízdy 
na motocyklu a  vášnivý ces-
tovatel.  
Je mimořádně obtížné před-
stavit si pocit, kdy člověk one-
mocní závažnou chorobou.  

Zvláště, pokud jsme teprve 
někde v polovině svého živo-
ta. Marek měl tu smůlu, že to 
zažil. Přijetí svého osudu, vý-
jimečná statečnost a  chování 
k  jeho  okolí byly obrovskou 
inspirací pro nás všechny.  
Marek za sebou zanechal ne-
jen mnoho pacientů, kolegů 
a kamarádů, ale také krásnou 
a milovanou rodinu, Ditu, Ju-
linku a Marečka.   
U  příležitosti konání 7. kon-
gresu České gastroenterolo-
gické společnosti navrhl její 
předseda Ondřej Urban udě-
lení čestného členství Mar-
kovi Benešovi. To je udělo-
váno za mimořádné zásluhy 
pro českou gastroenterologii. 
Nikdo nepochyboval o  tom, 
že Markovi patří. Na věčnou 
památku. Nikdy nezapome-
neme. A děkujeme.

doc. MUDr. Tomáš Hucl, 
Ph.D.

• Významná světově uznáva-
ná vědkyně v oboru imuno-
logie a mikrobiologie

• v r. 1962 – ukončení studia 
na Fakultě všeobecného lé-
kařství UK

• V r. 1994 získala titul doktor 
věd

• od r. 1995 byla docentkou a 
od r. 2001 je profesorkou na 
1. LF UK

• je členkou několika vědec-
kých společností a nositel-
kou mnohých ocenění:

prof. MUDr. Helena Tlaskalová Hogenová, DrSc.

prof. MUDr. Helena Tlaskalová Hogenová, DrSc.
 – pracovala ve vedení Imu-

nologického oddělení Mik-
robiologického ústavu ČAV

 – působila v čele Meziná-
rodní federace imunologic-
kých společností

 – od r. 2000 členkou Učené 
společnosti České republiky

 – od r 2009 nositelkou Pa-
točkovy medaile  Českoslo-
venské společnosti mikro-
biologické

 – od r. 2018 nositelka Zlaté 
medaile Univerzity Karlovy 

 – je zahraniční členkou 
Královské společnosti věd a 
umění v Göteborgu

 – čestnou členkou České 
a  Slovenské imunologické 
společnosti, České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně, 
Slovenské lékařské společ-
nosti alergologie a  klinické 
imunologie

• Úspěšnost a  dopad její vě-
decké činnosti se odráží ve 
vysokém citačním indexu 
(5 937) a H-indexu (40)

7. kongres České gastroenterologické spoleČnosti

www.cgs-cls.cz
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tisíce. Pod jedním otitulko-
vaným obrázkem je totiž pro 
názornost uvedeno šest, v ně-
kterých případech, jako je na-
příklad endoskopický obraz 
kolorekta a terminálního ilea, 
je pod jedním obrázkem uve-
deno celkem dvanáct sním-
ků. Dokončování učebnice 
bylo ovlivněno koronaviro-
vou epidemií SARS-CoV-2. 
S ohledem na nové zkušenosti 
jsme považovali za důležité 
aktualizovat učebnici o  nové 
poznatky, které jsme získa-
li v  oblasti gastroenterologie 
v  souvislosti s  infekcí  
SARS-CoV-2. Kniha tak byla 
rozšířena o kapitoly pojedná-

vající o  problematice infekce 
SARS-CoV-2 v  gastroentero-
logii. 

KN  Jak dlouho trvalo od 
vzniku myšlenky až po křest 
knihy, který byl 7. října 
v Praze?
Od myšlenky až po křest 
uplynulo dlouhých šest let, 
učebnici jako takovou jsme 
tvořili pět let.
   
KN  Jak se promítnul čas do 

aktuálnosti jednotlivých pří
spěvků? Nebyla nutná prů
běžná aktualizace?
Za pět let se toho mnoho 
změní, aktualizace řady pří-
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1 Mařatkova

GASTROENTEROLOGIE
Patofyziologie | Diagnostika | Léčba

Miroslav Zavoral, hlavní editor
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Rozhovor s prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D.

KN  Vážený pane profesore, 
jste hlavním editorem Ma
řatkovy gastroenterologie, 
která ve dvou svazcích po
krývá celou problematiku 
oboru gastroenterologie. Co 
bylo motivací pro její vznik? 
Do názvu knihy jsem si pro-
půjčil jméno autora jedinečné 
knihy Praktická gastroen-
terologie. Tu vydal poprvé 
profesor Mařatka před téměř 
šedesáti lety, první vydání je 
datováno rokem 1964. Od té 
doby se obor gastroenterolo-
gie a  hepatologie díky neví-
danému rozvoji diagnostiky, 
molekulární biologie, endo-
skopie a  zobrazovacích me-
tod i léčby posunul do jiných 
dimenzí. A v  tom tkví hlavní 
motivace pro vznik Mařatko-
vy gastroenterologie: cílem 
bylo vydat moderně pojatou 
profilovou učebnici encyklo-
pedicky pokrývající veškerou 
současnou oborovou proble-
matiku. 

KN  Co bylo nejtěžší při pří
pravě, editaci a vzniku toho
to díla?
Bylo potřeba vytvořit jasnou 
a  logickou koncepci, struktu-
ru knihy, oslovit a  získat pro 
tvorbu učebnice renomované 
autory. Náročné bylo pocho-
pitelně shromáždění jednotli-
vých příspěvků tak, abychom 
dodrželi stanovené lhůty. Vel-
mi pracné bylo i  sjednocení 
příspěvků, a to jak textových, 
tak také ilustračních. Kniha 
obsahuje přes tisíc otitulko-
vaných obrázků, počet sním-
ků však byl početně mnohem 
vyšší – přesahoval dva a  půl 

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

spěvků se pochopitelně stala 
nezbytnou.

KN  Jak náročné bylo sjed
nocení formální i obsahové, 
kdy se na publikaci se podí
lelo víc než 100 autorů? Jak 
byste zhodnotil spolupráci 
s  kolegy? Komu byste rád 
poděkoval?
Děkuji za spolupráci všem, 
kdo se na vzniku učebnice 
podíleli: autorům, koedito-
rům, vědeckým redaktorům, 
recenzentům, mým spolupra-
covníkům, kteří byli s  autory 
i  s nakladatelstvím v kontak-
tu. Poděkování patří i samot-
nému nakladatelství, grafi-
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M a ř a t k o v a  g a s t r o e n t e r o l o g i e  –
f o t o r e p o r t á ž  z e  k ř t u  u č e b n i c e

kům, v  neposlední řadě také 
autorce špičkových ilustrací. 
Jmenovitě pak děkuji zejmé-
na dvěma osobám: Monice 
Vaňhové, bez jejíž podpory 
a  pomoci bychom nedosáhli 
tak vysokých standardů, kte-
ré jsme si předsevzali, a  Ing. 
Martinu Štefunkovi, Ph.D., 
bez jehož finanční podpory 
by tato učebnice nevznikla. 

KN  Původní „Praktická gast
roenterologie“ profesora Ma
řatky je považována za jednu 
z  nejvýznamnějších učebnic 
své doby, za což vděčí také 
přehlednosti a čtivosti. Jakou 
prioritu měly tyto aspekty při 
vzniku Vaší publikace?
Učebnice Praktická gastroen-
terologie od profesora Mařat-
ky byla ve své době jedinečná 
a  nás svým pojetím inspiro-
vala. Mařatkovu gastroente-
rologii jsme taktéž koncipo-

vali systematicky, přehledně, 
komplexně, s  důrazem na 
praktičnost. Snažili jsme se 
připravit učebnici zahrnující 
v  současnosti nejaktuálnější 
problematiku z  oblasti 
gastroenterologie v  moder-
ním pojetí, kniha má i  svou 
elektronickou verzi.

KN  Kniha je primárně urče
na lékařům ve specializačním 
vzdělávání v oboru gastroen
terologie. Vzhledem k akcen
tu na mezioborovou spolu
práci – lze knihu doporučit 
všem kolegům, kteří pečují 
o  pacienty s  onemocněním 
trávicího ústrojí, například 
praktickým lékařům?
Jsem pevně přesvědčen, že 
bude kniha dobře sloužit ne-
jen lékařům ve specializačním 
vzdělávání, nejen kolegům 
gastroenterologům, kterým se 
stane dobrou oporou při pře-

dávání znalostí a  zkušeností 
mladým lékařům, ale že bude 
učebnice prospěšná i kolegům 
chirurgům, onkologům, pato-
logům a že mnohé její kapitoly 
plně využijí i  praktičtí lékaři.  

KN  Nejslavnější gastroente
rologická učebnice, Sleisen
ger and Fordtran’s  Gastro
intestinal and Liver Disease, 
vychází po 4–5 letech. Mož
ná je to předčasná otázka, 
ale kdy očekáváte vydání 
dalších edic?
Kniha Mařatkova gastroen-
terologie vznikala pět let. Za 
tu dobu jsme museli texty 
aktualizovat, upravovat. Další 
vydání po zhruba 5 letech po-
važuji při současném rychlém 
tempu vývoje medicíny za 
téměř nezbytné.
  
KN  Kde lze učebnici objed

nat kromě nakladatelství 

Karolinum a  jaká je cena 
učebnice?
Učebnice Mařatkova gastro-
enterologie bude k  dostání 
mimo nakladatelství Karoli-
num i  v  renomovaných ka-
menných obchodech, objed-
nat si ji lze taktéž elektronicky.  

KN  Co byste vzkázal čtená
řům?
Přál bych čtenářům, a  je to 
i mé osobní přání, aby je kni-
ha obohatila o  odborné zna-
losti a  stala se součástí jejich 
každodenní klinické praxe. 
A dále jim přeji, aby informa-
ce v knize obsažené využívali 
ve prospěch svých pacientů.  

Na otázky KN  odpovídal
prof. MUDr. 

Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel 

Ústřední vojenské nemocnice 
– VFN Praha
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KN  Jste v  polovině dalšího 
funkčního období ES SGS. 
Jak byste zhodnotil činnost 
ES za tuto dobu?
Je veľmi obtiažne  zhodnoco-
vať  činnosť Endoskopickej 
sekcie SGS za posledné dva 
roky. Žijeme veľmi zvláštnu 
a  jedinečnú dobu. Od marca 
minulého roku sa nám obrá-
til svet naruby. S  príchodom 
„covidovej“ doby  sa zastavi-
lo alebo zmenilo všetko,  čo 
sme  dovtedy brali ako sa-
mozrejmost. Covid zasiahol 
do všetkých oblastí nášho 
života – kultúrnej, spoločen-
skej i pracovnej.  Všetky naše 
plány sme museli prehodno-
tit, zmeniť alebo zrušiť.  Hneď 
na úvod nástupu pandémie 
Covidu  sme museli vypraco-
vať  doporučenia a  smernice 
na realizáciu endoskopických 
výkonov počas pandemické-
ho obdobia a postupne ich up-
gradovať.  Začínali sme prak-
ticky na zelenej lúke, nakoľko 
s  uvedenou situáciou  nemal 
nikto vo svete dostatočné skú-
senosti.  Učili sme sa na vlast-
ných ale i  cudzích chybách. 
Bojovali sme s  nedostatkom  
osobných ochranných po-
môcok (OOP), s  predĺžením 
doby jednotlivých výkonov 
v  súvislosti s  hygienicko-epi-
demiologickými opatreniami.  
Bojovali sme so zvýšenými 
nákladmi na samotné výko-
ny ako i  OOP,  s  výpadkami 
personálu – či už  lekárskeho 
alebo sesterského,  v súvislos-
ti so samotným ochorením 
zdravotníkov alebo ich rodin-
ných príslušníkov.  Naše zdra-
votníčky ženy – matky museli 
zostávať doma s deťmi,  keďže 

Rozhovor s předsedou Endoskopické sekcie SGS

MUDr. Jozef Záň, PhD.

školské a predškolské zariade-
nia boli zatvorené.   
Covidová doba postihla aj 
všetky plánované vzdeláva-
cie akcie, ktoré boli od apríla 
2020 zrušené.  Naše dlhooča-
kávané  Slovenské a České en-
doskopické dni sme plánovali 
v  júni 2020 v  Trenčíne. Mali 
sme pripravený kompletný 
program, pozvaných hostí,  
nakontrahované hotely.  Žial,  
epidemiologická situácia si 
vynútila zrušenie aj tejto ak-
cie.  Verili sme, že ak to nešlo 
v roku 2020, tak o rok v  júni 
2021 to určite urobíme.  Ale 
ani   v  tomto roku to nebolo 
možné a tak dúfame, že snáď 
už konečne v  zmysle príslo-
via „do tretice všetko dobré“ 
sa nám to v  júni 2022 poda-
rí.  A  podobne na tom boli  
aj iné kongresy,  na ktorých 
sme ako ES SGS participovali. 
Stačí spomenúť Gastrofórum, 
kde pravidelne každoročne 
zabezpečujeme i   „teaching  
areu“. Samotné endoskopické 
tréningy boli výrazne reduko-
vané a to nielen u nás , ale na 
celom svete. Snažíme sa ich 
realizovať, ale musíme sa pris-
pôsobovať aktuálnej epide-
miologickej situácii a to nie je 
vždy ľahké. Prakticky  jediné 
obdobia s  minimálními opa-
treniami medzi jednotlivými 
vlnami Covidu vychádzajú  
na obdobia  letných prázdnin 
a  to sme všetci rozcestovaní 
po dovolenkách.  
Tradičné prezenčné akcie sa 
stali „on-line“ akciami. Ne-
vravím, že nie je možné  on 
line prenosmi zabezpečiť do-
statočnú výuku,  ale kontakt  
tvárou v  tvár, možnosť po-
zývania zahraničných hostí,  
spoločné konverzácie,  ako 
i  tá „kultúrna časť“ akých-
koľvek podujatí nám všetkým 
moc chýbala. Odrazom toho 
bola ohromná navštevnosť na 
tých pár akciách, ktoré sa po-
darilo tohto roku prezenčne 
zrealizovať.  Postupne sme sa 
však naučili prijímať aj takého 
formy vzdelávania – či už on-
-line alebo hybridné.  Človek 
je tvor prispôsobivý.  

KN  Jak významně se proje
vuje „covidová“ doba v  čin
nosti endoskopistů na Slo
vensku?
Na začiatku uvedenej doby 
to bolo moc ťažké. Ako som 
uviedol vyššie – nemali sme 
nič. Nemali sme skúsenosti 
s  takouto situáciou, nema-
li sme dostatok osobných 
ochranných pomôcok a  mali 
sme strach. Je až neuveriteľ-
né, ako dokáže jedna pandé-
mia zatočiť so svetom. Zrazu 
nebolo možné zohnať rúška, 
respirátory. Jednorázové pláš-
te na bežné výkony bolo čisté 
sci-fi. A keď už sme ich  zohna-
li, tak ich cena bola veľmi vy-
soká. Ochranné pomôcky pre 
zdravonícky tím lekára a sest-
ry  boli častokrát nákladnejšie 
ako samotná platba za endo-
skopický výkon.  Samotný re-
procesing spôsoboval výrazné 
predĺženie času určeného na 
jednotlivé výkony – robili sme 
menej pacientov, ale boli sem 
oveľa viac vyčerpaní.  Poza-
stavenie niektorých  výkonov, 
ktoré neboli urgentné alebo 
emergentné,  a  ich odsúvanie 
na neskôr ešte viac predĺžilo 
čakacie doby.  Endoskopické 
výkony patria medzi  najrizi-
kovejšie  aerosol-produkujúce 
výkony v zdravotnictve z hla-
diska  hygienicko epidemio-
logického režimu. Mali sme 
strach o seba, o  našich rodin-
ných príslušníkov. Na druhej 
strane sme mali našich paci-
entov, ktorí nás potrebovali. 
V čakárňach bolo cítiť napätie 
a obavy z nakazenia sa,  ner-
vozitu z  predĺženia čakacích 
dôb,  strach z  rizík spojench 
s  omeškamím preventivných 
výkonov. Ale ustáli sme to.    
S  postupom času sa spusti-
la výroba OOP (osobných 
ochranných pomôcok) 
a v súčasnosti už máme k dis-
pozícii všetko čo potrebujeme 
a  navyše za zlomkové ceny 
v  porovnaní s  aprílom a  má-
jom 2020. Taktiež aj strach 
z neznáma už postupne vypr-
chal a naučili sme sa žiť i v ta-
kýchto  podmienkach, naučili 
sme sa žiť s Covidom a prijali 

sme ho. A keďže všetko zlé je 
na niečo dobré, tak nás toto 
obdobie naučilo a  otestovalo 
v  hygienicko-epidemiologic-
kých režimoch našich gast-
roenterologických ambulan-
cií. Veď vždy sa môžu objaviť 
horšie a  závažnejšie infekčné 
ochorenia, ale my už budeme 
lepšie pripravený.  

KN  Jaké jsou aktuální  úkoly 
ES SGS?
Ťažko hovoriť o  tom,  čo by 
sme chceli alebo plánovalil 
urobiť, keď nám tu zúri tretia 
vlna Covidu, ale dúfam, že  aj 
vďaka očkovaniu bude  krat-
šia a  menej závažná. Verím,  
že po Novom roku nám  epi-
demiologická situácia umožní  
návrat do „starých dobrých 
koľají“. Dúfam, že čo najskôr 
obnovíme (minimálne na 
pôvodnú úroveň)  naše en-
doskopické tréningy, lebo tie 
utrpeli asi najviac.   Verím, 
že opäť budeme môc naplno 
organizovať  prezenčné vzde-
lávacie akcie, najmä tie  s live 
prenosmi z  endoskopických 
sálkov s  možnosťou interak-
tívnej diskusie v čo najväčšom 
rozsahu.

KN  Jaká je aktuální situace 
ohledně screeningu kolorek
tálního karcinomu na Slo
vensku?
Screning kolorektáneho kar-
cinomu je na Slovensku plne 
etablovaný.  Čoraz väčšia časť 
spoločnosti sa s  ním stotož-
ňuje a akceptuje ho, čoraz viac 
pacientov sa aktívne hlási či 
už na testy okultného  krváca-
nia v stolici  alebo priamo na 
primárnu screeningovú kolo-
noskopiu.  Obavy z endosko-
pického vyšetrenia ustupujú 
do pozadia a  víťazí zdravý 
rozum a snaha chránit si svoje 
zdravie.  Veľkú pomoc v pro-
pagácii screeningového pro-
gramu sme dostali od médií, 
ža čo sme im veľmi vďační. 
Na druhej strane však stále 
nemôžme byť spokojní.  Ešte 
stále v  populácii prevláda 
strach z  bolestivosti kolo-
noskopického vyšetrenia, kto-
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rý je hlavný limitujúci faktor 
odhodlania sa pacienta na 
endoskopické vyšetrenie, aj 
keď vo väčšine prípadov je 
tento strach  neopodstatnený. 
Pracujeme na tom, aby bola 
analgosedácia voľne dostupná 
v čo najväčšom počte GE am-
bulancií a  štandartne uhrád-
zaná poisťovňami. 
Samozrejme, že covidová 
doba nám trošku nabúrala 
plány, zhoršila čakacie doby, 
ale opäť sa postupne dostáva-
me do normálu. Okrem pár 
pacientov, ktorým prehnaná 
úzkosť  a  obava z  omeškania 
diagnostiky spôsobuje vý-
raznejšiu agresivitu na na-
šich recepciách s  tlakom na 
čo najskorší termín, naprostá 
vačšina pacientov chápe, že 
sceeningová kolonoskopia 
pri neprítomnosti rizikových 
príznakov  môže byť urobe-
ná aj za jeden až dva mesiace.  
Všetci by sme si želali, aby 
bola čakacia doba na scree-
ningové kolonoskopie maxi-
málne dva týždne, ale  veľký 
nedostatok zdravotníckeho 
personálu, odliv lekárov do 
zahraničia a  nedostatok gas-
troenterologických ambulan-
cií nám  to neumožňuje vždy 
a všade dodržať.  

KN  Jak spolupracujete s En
doskopickou sekcí ČGS? 
Jakou očekáváte účast slo
venských kolegů v rámci 42. 
českých a slovenských endo
skopických dní, které se ko
nají 28. dubna 2022 a budou 
součástí ESGE Days 2022 
v Praze?
Spolupráca medzi endosko-
pickými sekciami SGS a ČGS 
vždy bola, je,  a verím že ešte 
dlho bude  vynikajúca.  Sme 
veľmi vďační za nadštandart-
né vzťahy, ktoré medzi sebou 

máme. Nespomínam si, že by  
sme sa s mojim naprotivkom 
na českej strane, s predsedom 
ES ČGS profesorom Standom 
Rejchrtom alebo s členmi vý-
boru ES ČGS a ČGS niekedy 
na niečom nedohodli. Kaž-
dá vzdelávacia akcia, ktorú 
spoločne organizujeme je pre 
mňa veľkým zážitkom.
Naše vzťahy s  mnohými ko-
legami, či už z ČGS alebo ES 
ČGS,  už dávno prekročili 
medze pracovných vzťahov, 
už sú na úrovni veľkých pri-
ateľstiev nielen v profesionál-
nom živote ale i  v  súkromí.  
Takže všetky spoločné ak-
cie sú zo strany slovenských 
gastroenterológov hojne na-
vštevované. A  tak  predpo-
kládám, že to bude aj na 42. 
českých a  slovenských en-
doskopických dňoch v  rám-
ci ESGE days 2022 v  apríli 
v Prahe. Sme nesmierne radi, 
že môžeme participovať na 
organizácii takejte prestížnej 
medzinárodnej akcie. Očaká-
vame veľkú účast slovenských 
kolegov pre výbornú kvalitu 
a  vzdelávaciu úroveň tohoto 
podujatia, ktorú sme si mohli 
naživo overiť už i v roku 2019. 
Navyše bude návštevnosť po-
silnená i  faktorom krásneho 
prostredia miesta organizácie 
kongresu,  „stovežatou matič-
kou Prahou“, ktorú my Slo-
váci milujeme. No a  v  nepo-
slednom rade verím, že sa na 
veľkej účasti na spomínanom 
kongrese podpíše hlad gast-
roenterologov po prezenčních 
kongresoch, najmä po takom 
dlhom období pôstu spôsobe-
nom Covidom. 

KN  Největší endoskopickou 
vzdělávací akci na Slovensku 
budou v příštím roce 43. slo
venské a české endoskopické 

dny 2022, které se uskuteční 
ve dne 2. – 3. června 2022 
v Trenčíně. Na co se mohou 
účastníci těšit? 
Ja verím, že na všetko. Ako 
dejisko endoskopických dní 
sme vybrali nádherné mesto 
Trenčín, mesto ktoré má svo-
ju históriu, má svoje krásy,  
vrátane trenčianskeho hradu. 
Trenčín má aj svoju gastroen-
terologickú minulosť so zná-
mymi  a  zvučnými menami 
československej  a  slovenskej  
gastroenterológie, o  ktorých 
nám na úvod porozpráva 
človek najpovolanejší, pán 
primár  Marián Kaščák. Po-
čas dvoch dní  tejto vzdelá-
vacej akcie sa zameriame na 
obe strany endoskopie, na tú 
krásnu, pre ktorú endoskopiu 
milujeme, ale aj na  tú neobľ-
úbenú, reprezentovanú kom-
plikáciami, z  ktorých máme 
veľký rešpekt. O  program sa 
postarajú  špičkoví českí a slo-
venskí prezenteri. Prvý deň 
bude venovaný tradične live 
prenosom a  v  prestávkach 
medzi nimi sme do progra-
mu  zahrnuli aj State of the art 
prednášky. No a druhý deň by 
sme si v štyroch blokoch po-
rozprávali o  komplikáciách 
gastroskopie, kolonoskopie, 
ERCP a EUS s možnosťou čo 
najširšej interaktívnej disku-
sie. 
Plánujeme zo zahraničných 
hostí pozvať prof. Rastisla-
va Kundu, ktorý je svetovou 
kapaciou  na poli biliopan-
kreatickej,  ale i  digestívnej 
endoskopie. No a samozrejme 
pozývame všetkých českých 
a slovenských gastroenterolo-
gov, endoskopistov a  chirur-
gov, ktorý by mali záujem sa 
zúčastniť. Veríme,  že možno-
sť sa opäť stretnúť a porozprá-
vať sa o  našej práci, o  našich 

radostiach a  starostiach spo-
jených s  endoskopiou využi-
jeme v čo najväčšej miere.   

KN  Na jaké další vzdělávací 
akce byste rád pozval kole
gyně a kolegy z ČR?
Kolegyne a kolegovia z Českej  
republiky vždy boli a  budú 
vítaní na akejkoľvek akcii, 
ktorú organizujeme,  či už 
pod hlavičkou ES SGS ale-
bo SGS. Naša tradične prvá 
akcia v  roku, Gastrofórum, 
konajúca sa v  nádhernom 
prostredí Vysokých Tatier, 
už ani nepotrebuje reklamu. 
V  apríli môžeme spomenúť 
Vráblikov deň v  NÓU Bra-
tislava, v  júni Endoskopické 
dni v  Trenčíne, v  septembri 
Hildebrandove gastroentero-
logické dni v  Bardejovských 
kúpeľoch, v  septembri alebo 
v  októbri Kongres sloven-
ských a českých pediatrických 
gastroenterológov  v  Trnave 
a  v  novembri Martinský en-
doskop v Martine. V pláne by 
mal byť aj český a  slovenský 
gastroenterologický kongres. 
Samozrejme, okrem toho re-
alizujeme aj množstvo men-
ších podujatí, o  všetkých bu-
dete informovaní na stránke 
SGS. Pevne verím, že tak ako 
všetko zlé sa raz musí skončiť, 
tak aj koronakríza postupne 
ustúpi a my sa budeme môcť 
naplno venovať tomu, čomu 
sme zasvätili svoje životy a to 
je pankreatobiliárna a gastro-
entestinálna endoskopia. 

Na otázky KN  odpovídal
MUDr. Jozef Záň, PhD.

  předseda 
Endoskopické sekcie SGS

 Gastroenterologické 
pracovisko Internej kliniky

 ÚVN  SNP – 
FN Ružomberok
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Stanislav Rejchrt: V  roce 
2019 jste souhlasili s  tím, že 
se endoskopické dny kona-
ly druhý rok po sobě v  Pra-
ze v  rámci ESGE days 2019 
a v roce 2020 a 2021 se endo 
dny nekonaly na Slovensku 
kvůli pandemii. V  nadchá-
zejícím roce si ale výpadek 
chceme vynahradit a  plánu-
jeme dvoje endoskopické dny. 
Jedny opět v  Praze v  rámci 
ESGE days 2022 a  druhé na 
Slovensku. Je tomu tak?

Jozef Záň: Určite áno. Pevne 
veríme, že sa po troch ro-
koch stretneme na Sloven-
sku   v rámci 43. slovenských 
a  českých endoskopických 
dní,   aby sme   oslávili diges-
tívnu endoskopiu, ktorá sa 
pre nás stala   nielen zdrojom 
obživy, ale aj   naším koníč-
kom   a  častokrát i  celoživot-
nou láskou. 

Stanislav Rejchrt: Kde se tedy 
budou endoskopické dny v roce 
2022 na Slovensku konat? 

Jozef Záň: Ako miesto kona-
nia sme vybrali Trenčín,  mes-
to pod hradom Matúša Čáka,  
mesto,   ktorého meno keď   
vyslovíme, tak sa nám vyba-

Rozhovor předsedů endoskopických sekcí SGS a ČGS 
na téma 43. slovenské a české endoskopické dny

via zvučné mená   jeho skve-
lých gastroenterológov,   aký-
mi boli a sú napriklad primár 
Jaroslav Wiesner, doc. Egon 
Gočár, primár Marián Kaščák 
alebo Milan Hlísta.  

Stanislav Rejchrt: Předpo-
kládám, že můžeme počítat 
s  možností prezenční formy 
kongresu jako tomu bylo dopo-
sud. Jaký naplánujete program?

Jozef Záň: Počas dvoch dní 
týchto endoskopických sláv-
ností by sme vám chceli 
predstaviť jednak krásne,   ale 
i  odvrátené tváre digestívnej 
endoskopie. Prvý deň veno-
vaný live prenosom sa zame-
riame od základných až po 
náročnejšie endoskopické vý-
kony.   Záver prvého dňa sme 
vyhradili dvom „state of the 
art“ prednáškam, ktoré budú 
mať  čelní predstavitelia Endo-
skopickej sekcie Českej a Slo-
venskej Gastroenterologickej 
Spoločnosti.   I napriek tomu, 
že pri prednáškach typu „state 
of the art“ by nemala byť dis-
kusia,  dovolili sme si toto pra-
vidlo porušiť z  čisto praktic-
kých dôvodov. Je totiž   škoda   
ukončiť skvelé prednášky bez 
možnosti nasledovnej pane-

lovej diskusie.   Druhý deň sa 
budeme v  prednáškovej časti   
venovať komplikáciám, ktoré 
sa môžu vyskytnúť počas na-
šich endoskopií, či už počas 
ezofagostroduodenoskopie, 
kolonoskopie, ERCP alebo 
počas  endoskopickej ultraso-
nografie.   Ponechali sme ne-
tradične dlhý čas na diskusiu 
ku každej prednáške, aby sme 
sa   do nej mohli zapojiť v  čo 
najväčšom množstve.

Stanislav Rejchrt: V  minu-
losti jste zvali zahraniční en-
doskopisty, plánujete pozvat 
někoho i v příštím roce?

Jozef Záň: Veľmi sa tešíme, že 
naše pozvanie opäť prijal prof. 
Rastislav Kunda, MD, FASGE, 
asi najznámejší slovenský en-
doskopista, rodák z  Banskej 
Bystrice, ktorý patrí medzi 
absolútnu svetovú špičku 
pankreatobiliárnej endosko-
pie a na ktorého sme patrične 
hrdí.

Stanislav Rejchrt: Členové 
naší splečnosti se na společné 
setkání se slovenskými přáteli 
velmi těší. Jaká je představa 
spolupráce s ČGS?

Jozef Záň: Samozrejme oslo-

víme čo najväčší počet vý-
znamných a  vážených členov 
Českej gastroenterologickej 
spoločnosti, aby prijali naše 
pozvanie či už na aktívnu ale-
bo pasívnu účasť. Vzťahy, kto-
ré máme medzi našimi dvomi 
spoločnosťami, ČGS a SGS, sú   
vysoko nadštandardné a  mi-
moriadne priateľské a  môžu 
byť vzorom pre iné spoloč-
nosti a iné národy.  Sme za ne 
veľmi vďační.
Takže čo dodať na  záver? Ve-
rím, že sa pod trenčianskym 
hradom uvidíme v čo najväč-
šom počte.   Dúfam,   že kon-
gres naplní naše očakávania a  
nájdeme si na ňom to, čo vyu-
žijeme vo svojej každodennej 
praxi.
Tešíme sa na vás!

 
MUDr. Jozef Záň, PhD. 

predseda 
Endoskopickej  sekce SGS

prof. MUDr. 
Stanislav Rejchrt, Ph.D. 

předseda 
Endoskopické sekce ČGS 

https://www.sgssls.sk/
https://www.endodni.sk/

Kalendář  
České gastroenterologické společnosti

Informace o všech odborných akcích
na jednom místě!

Pokud Vaše akce chybí, zašlete prosím informaci
o ní na e-mail: pfeiferova.martina@gmail.com

https://www.sgssls.sk/
https://www.endodni.sk/
https://www.cgs-cls.cz/kalendar-akci/udalosti-2021
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KN  Jak by jste zhodnotila 
činnost Endoskopické sekce 
sester ČAS za poslední rok?
Vzhledem ke covidové si-
tuaci, která zasáhla všechny 
oblasti společenského, kul-
turního i  profesního života 
byla činnost naší sekce znač-
ně omezená. V letošním roce 
jsme se aktivně zúčastnili  
pouze dvou online kongresů 
a jeden nás teprve čeká. 

KN  Jak významně se proje
vuje „covidová“ doba v  čin
nosti endoskopických sester?
Díky „lockdownu“, kdy 
byly všechny akce za-
kázány, znemožnilo 
nám to společná setkání  
a  tím i  vzájemné předá-
vání zkušeností. Veške-

Ing. Andrea Brucknerová

Endoskopická sekce sester ČAS
rá online komunikace je 
neosobní a  demotivující.  
Vedle toho, profesní život bě-
žel dál. Endoskopická vyšet-
ření, hospitalizace ani ambu-
lantní péče omezena nebyla. 
Věřím, že se vše brzy vrátí do 
normálních kolejí.

KN  Jaké jsou aktuální úkoly 
ES sester ČAS?
Hlavním úkolem jsou volby 
do výboru a do revizní komi-
se naší sekce, které proběhnou 
elektronicky v  průběhu listo-
padu. Současná předsedkyně 
Mgr. Andělka Tichá již nebu-
de na další období kandidovat, 
takže na konci měsíce bychom 
měly znát jméno její nástup-
kyně. Paní magistře patří  
za její práci, kterou pro naši 
sekci vykonávala, velký dík. 
Věřím, že nová předsedkyně 
a  celý výbor budou dále po-
kračovat v  úspěšné činnosti 
naší odborné sekce. 

KN  Kdy je plánována nej
bližší odborná akce Vaší sek
ce?
Každým rokem v prosinci po-
řádáme odbornou akci s  ná-
zvem „Endoskopická sestra“, 
která je určená pouze pro čle-
ny naší sekce. V  odborných 

prezentacích si tak vzájemně 
sdělujeme novinky, zkuše-
nosti a  praktické dovednosti 
z  naší praxe. Nikdy nechybí 
hosté z  řad odborníků nebo 
zástupců firem. Letos plánuje-
me pojmout tuto naši akci ne-
tradičně. Jelikož je to překva-
pení, víc prozrazovat nebudu.

KN  Jak je Vaše sekce zastou
pena v  rámci odborného 
programu 7. kongresu ČGS?
První den kongresu máme 
v  dopoledním programu 
hodinový blok, ve kterém 
bude online uvedeno pět 
odborných prezentací. Pro-
blematika celiakie, včasná 
diagnostika a  prevence kar-
cinomu pankreatu, Wilso-
nova choroba nebo život 
s  „Céčkem“ jsou témata, se 
kterými se setkáváme dnes  
a  denně. Zajímavá bude 
prezentace naší kolegy-
ně z  pracovní stáže v  Jeně. 
Myslím, že se máme  
na co těšit.

KN  Na jakou odbornou akci 
chcete upozornit Vaše kole
gyně a kolegy?
V  první polovině příštího 
roku nás čeká několik vý-
znamný gastroenterologic-

kých akcí. Tou první budou 
„Prague Endoscopy Days 
2021“, konané ve dnech  
27.–28. ledna 2022. Velkým 
lákadlem pro všechny jsou 
live přenosy endoskopic-
kých výkonů, prezentova-
ných  významnými českými  
a  zahraničními odborníky.  
28.–30. dubna se budou konat 
v  Praze „ESGE Days 2022“, 
pořádané Evropskou společ-
ností pro gastrointestinální 
endoskopii. V  květnu pak 
se můžeme těšit na tradiční 
„Májové hepatologické dny“, 
konané ve dnech 11.–13. květ-
na 2022 v Olomouci. S potě-
šením a  hrdostí můžu sdělit, 
že sestry budou mít na všech 
výše zmíněných akcích zajiš-
těnou aktivní účast a  prostor  
k  prezentaci. Každá tako-
vá akce je nejen odbor-
nou, ale i  společenskou zá-
ležitostí. Je to příležitost  
k  setkání, kterých jsme si 
v uplynulém roce moc neužili.

Na otázky KN  odpovídala
Ing. Andrea Brucknerová

endoskopická sestra, 
Klinika 

hepatogastroenterologie,
IKEM Praha
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