
K O N G R E S O V É

N O V I N Y
číslo 3    •    pátek 12. listopadu 2021

7. kongres České gastroenterologické spoleČnosti

KN  Pokud byste se ohlédl 
zpět, jak byste zhodnotil 
činnost odborné společnosti 
z  pohledu vědeckého sekre-
táře za uplynulé období? Jak 
významně ovlivnila „covido-
vá“ doba vědeckou činnost?
Poslední rok byl nejen z  hle-
diska odborné společnosti sa-
mozřejmě poměrně náročný. 
Třetí vlna pandemie Covid-19 
udeřila na začátku roku zno-
vu plnou silou a  znemožni-
la konání velkého množství 
plánovaných tradičních vě-
deckých setkání a  kongresů. 
Přesto se podařilo část od-
borných setkání za významné 
účasti ČGS, nebo jejích čle-
nů, alespoň v  online podobě 
uskutečnit, a  to včetně live 
demonstrací endoskopických 
přenosů (Endoskopie a endo-
terapie u IBD s přenosy z Čes-
kých Budějovic, Olomouce, 
Prahy a Ústí nad Labem a Olo-
mouc Live Endoscopy), za což 
patří organizátorům obdiv 
a  díky. Jako velice úspěšnou 

Rozhovor s vědeckým sekretářem 
České gastroenterologické společnosti

vidím dále aktivní účast před-
ních českých endoskopistů 
v  živých přenosech z  výkonů 
realizovaných v  rámci 
kongresu ESGE Days 2021 
z  pražského IKEM v  březnu 
letošního roku s  tradičně 
vynikající organizací doc. To-
máše Hucla. 
Teprve v  září se podařilo 
některé kongresy realizo-
vat v  tradiční podobě. Česká 
gastroenterologická společ-
nost se například významně 
podílela na organizaci něko-
lika bloků v  rámci XXVIII. 
kongresu České internis-
tické společnosti ČLS JEP 
s širokou a kladnou odezvou. 
Zároveň se společnost 
aktivně připravovala na právě 
probíhající 7. kongres České 
gastroenterologické společ-
nosti ČLS JEP, který byl již 
od počátku koncipován jako 
hybridní. Z plánovaných akcí 
bych rád zmínil ještě Gastro 
2021 Prague (A  Joint Mee-
ting ČGS/WGO), který pro-
běhne jako hybridní kongres 
s  přislíbenou účastí mnoha 
významných osobností jako 
jsou Prateek Sharma, Peter 
Malfertheiner, Jaroslaw Regu-
la a Eric Van Cutsem.  
Rok 2021 byl dále poměrně bo-
hatý na projekty online vzdě-
lávání. Úspěšně pokračovaly 
webináře ČGS vedené doc. 
Tomášem Huclem, které si 
postupně získaly četné příz-
nivce a  diváky. Z  online akcí 
mimo naši odbornou společ-
nost bych rád upozornil na 
týdenní webináře Společnosti 

gastrointestinální onkologie 
prezentující průřez a novinky 
v  oblasti diagnostiky a  léčby 
gastrointestinálních nádorů, 
organizované doc. Štěpánem 
Suchánkem. 
Co se týče druhé části otáz-
ky, bylo pandemií Covid-19 
bezprecedentně ovlivněno 
nejen zdravotnictví, ale sa-
mozřejmě také vědecká a vý-
zkumná činnost. Zatímco 
v  určitých oblastech léčebné 
péče docházelo prakticky 
k  paralýze některých výkonů 
(preventivní vyšetřovací pro-
gramy, plánovaná operativa), 
vědecké aktivity se přesunuly 
do oblasti zkoumání SARS_
CoV_2 a  jeho působení na 
různé orgánové systémy, do 
problematiky Covid-19 u pa-
cientů s  některými závažný-
mi komorbiditami a  dopa-
dů infekce na zdravotnické 
praxe různých oborů. Také 
v  gastroenterologii bylo pub-
likováno velké množství dat 
prokazujících interakci viru 
a  gastrointestinálního systé-
mu. V  našem časopise byly 
již v  loňském roce publiko-
vány dotazníkové výzkumy 
vlivu pandemie Covid-19 na 
endoskopickou praxi v České 
republice (Tachecí et al. Gas-
troent Hepatol 2020; 74(3): 
195–203.) a  zkušenosti olo-
mouckého pracoviště s  tes-
továním na Covid-19 před 
endoskopickým vyšetřením 
(Urban et al., Gastroent He-
patol 2020; 74(6): 566–567.). 
Přes všechny objektivní ne-
snáze pokračovala Česká 

gastroenterologická společ-
nost také v mezinárodní spo-
lupráci a  její členové (doc. 
Lumír Kunovský, dr. Denisa 
Eckardtová, doc. Ilja Tachecí) 
byli přizváni ke spolupráci na 
tvorbě některých evropských 
guidelines (ESGE: Small-bo-
wel capsule endoscopy and 
device-assisted enteroscopy 
for diagnosis and treatment of 
small-bowel disorders, UEG: 
European Clinical Practice 
Guideline on Malabsorption). 
Pokračovala práce našich zá-
stupců v orgánech ESGE (doc. 
Tomáš Hucl, dr. Jan Král), 
UEG (doc. Ilja Tachecí, doc. 
Přemysl Falt, prof. Jan Martí-
nek, dr. Petr Vaněk) a ECCO 
(doc. Drastich, dr. Ďuricová). 
Nakonec bych rád připomněl 
též významnou událost, která 
se odehrála 7.10.2021 v centru 
Pražská křižovatka, totiž křest 
dlouho očekávané Mařatkovy 
gastroenterologie. Učebnice, 
která vznikla pod vedením 
prof. Zavorala, je komplexní 
moderní dílo s  reálnými am-
bicemi se stát znovu jakousi 
biblí české gastroenterologie, 
tak jako bývaly učebnice prof. 
Mařatky v minulosti. 
 
KN  Skupina Czech Gast-

roenterology Study Group 
(CGSG) pokračuje v  pod-
poře multicentrické spolu-
práce. Jaké domácí aktivity 
byste rád zmínil? V  jakých 
mezinárodních aktivitách je 
zapojena CGSG?
I  v  tomto obtížném a  pro 
multicentrickou a  meziná-
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rodní spolupráci poměrně ne-
příznivém období pokračuje 
snaha Czech Gastroenterolo-
gy Study Group o  vzájemné 
informování a  propojování 
vědeckých týmů v  oblasti 
gastroenterologického výzku-
mu v  rámci České republiky 
i  zahraničí. Kromě úspěš-
ných domácích (Endoskopie 
v podmínkách pandemie Co-
vid-19, Gastric Antral Vascu-
lar Ectasia) a  zahraničních 
dotazníkových akcí (Umělá 
inteligence v  kapslové endo-
skopii) se CGSG podílí na or-
ganizaci tvorby registru léčby 
H.pylori v  České republice 
(součást  evropského registru 
Hp-EuReg). V současné době 
probíhá jednání se Sekcí mla-
dých gastroenterologů a  hle-
dání optimální formy spolu-
práce na bázi platformy. 

KN  Jaké jsou možnosti za-
pojení do činnosti CGSG?
V rámci Czech Gastroentero-
logy Study Group se postupně 
rozšiřuje portfolio pracovišť, 
která mají potenciál i  zájem 
o  multicentrický výzkum. 
V  současné době s  platfor-
mou spolupracuje již celkem 8 
gastroenterologických praco-
višť České republiky a  mno-
há další jsou o  její činnosti 
informována. Projekt je ale 
samozřejmě primárně konci-
pován jako otevřený a  je pří-
stupný všem zájemcům z řad 
akademické i  neakademické 
sféry výzkumu. Registrovat je 
možné celé pracoviště, nebo 
vznikající vědecký projekt. 
CGSG vytipuje a osloví podle 
požadavků hlavního řešitele 
okruh potenciálních spolu-
pracovníků, pomůže s organi-
začními i  administrativními 
náležitostmi a  vytvoří síť ko-
operujících pracovišť. 
 
KN  Vedle již tradiční Kasa-

fírkovy ceny vyhlásila letos 
ČGS 1. ročník Ceny profe-
sora Laty, která bude hod-
notit nejlepší práci na téma 
„Využití umělé inteligence 
v digestivní endoskopii“.  Co 
vedlo ke vzniku nové soutě-
že? Pro koho je soutěž urče-
na? 
Přestože finanční motivace 
téměř nikdy na začátku vě-

deckého projektu nestojí, je 
podle mého názoru naprosto 
přirozené a  pro silnou od-
bornou společnost nezbytné, 
úspěšné a  originální vědecké 
práce ocenit. Vhodnou for-
mou je udělování vědeckých 
cen. Ty symbolizují uznání 
odborné veřejnosti a přinášejí 
nejen prestiž, ale i  praktické 
ocenění (finanční prostřed-
ky). Výše zmiňovaná Kasa-
fírkova cena, která se již stala 
významnou tradiční událostí 
„gastroenterologického“ roku, 
je primárně cílena na mladší 
členy Endoskopické sekce 
ČGS (do 40. let) a  oceňuje 
práce s preferenčně endosko-
pickou tématikou. Nové oce-
nění nazvané Cena profesora 
Laty (vzniklá díky štědrému 
sponzorství nadace prof. Jana 
Laty), spojená s  finanční do-
tací 50 000 Kč, je určena pro 
odborníky všech věkových 
skupin.  Každý rok bude zvo-
leno jedno aktuální téma, bez 
omezení na určitou oblast 
gastroenterologie. První cena 
(za rok 2021) bude udělena za 
práci v oblasti „Využití umělé 
inteligence v digestivní endo-
skopii“.  Cenu mohou získat 
první autoři vědecké práce na 
dané téma, přijaté k  publika-
ci v  recenzovaném časopise 
do 31. 12. 2021. Touto cestou 
bych chtěl rád vyzvat všech-
ny autory, kteří na dané téma 
v  letošním roce publikují, 
k účasti v soutěži o tuto cenu. 

KN  Existuje něco, co byste 
rád změnil či zlepšil z pohle-
du vědeckého sekretáře?
Kvalita gastroenterologie jako 
oboru je v České republice po-
dle mého názoru velmi dobrá 
a  existuje zde poměrně velké 
množství center poskytujících 
komplexní diagnostickou a lé-
čebnou péči dosahující světo-
vé úrovně. Daří se udržovat, 
nebo rozvíjet naše zapojení 
v  evropských strukturách 
(ESGE, UEG, ECCO), naši 
odborníci jsou v  autorských 
týmech předních evropských 
monografií, guidelines, Pra-
ha se stala stálou a oblíbenou 
destinací pořádání meziná-
rodních gastroenterologic-
kých kongresů. Přesto je naše 
významnější vědecká aktivita 

v  mezinárodním kontextu 
(přes několik výjimek) spíše 
vzácností. Jako hlavní problém 
vidím trvající roztříštěnost vě-
deckých týmů v  rámci České 
republiky a  stále poměrně 
obtížný vznik multioborové 
a  multicentrické spolupráce. 
Právě multicentrická spolu-
práce na kvalitních klinických 
projektech je ale nejsnazší 
cestou k prosazení našich vě-
deckých myšlenek na meziná-
rodní úrovni. Příkladů máme 
okolo sebe mnoho, opakova-
ně zmiňuji v  této souvislosti 
Belgii a  Nizozemsko, které 
zůstávají v  této oblasti naším 
(bohužel stále ještě nedostiž-
ným) vzorem. Česká gast-
roenterologická společnost, 
i  já osobně, hodláme v  úsilí 
o  prohloubení spolupráce na 
vědeckých projektech v  naší 
republice pokračovat a  nabí-
zíme plnou podporu každé 
iniciativě, která nám umožní 
tento cíl splnit. 
Další, řekl bych, životně dů-
ležitou oblastí vyžadující naši 
plnou pozornost, je podpora 
nastupující generace gastro-
enterologů a  to mimo jiné 
také formou spolufinancová-
ní jejich mobility, publikační 
a  vědecké činnosti. V  této 
souvislosti mi dovolte zmínit 
také možnost zapojit se do 
činnosti evropských orga-
nizací jako jsou např. ESGE 
Young Endoscopists, nebo 
Young Talent Group (UEG), 
která je ze strany výboru 
ČGS jednoznačně podporo-
vána. 

KN  Vydali jste „Doporučení 
ČGS pro digestivní endosko-
pii v  podmínkách rizika in-
fekce novým koronavirem“. 
Uvažujete o jeho aktualizaci?
Ve skutečnosti jsme byli jed-
nou z  prvních odborných 
společností v  České repub-
lice, která se začala proble-
matikou Covid-19 ve vztahu 
k našemu oboru, a především 
gastrointestinální endoskopii 
systematicky zabývat. První 
stanovisko společnosti pro 
provádění digestivní endo-
skopie v  podmínkách pan-
demie zveřejnil Výbor České 
gastroenterologické společ-
nosti již 16. března 2020. Po-

slední aktualizace doporučení 
dostupná na stránkách spo-
lečnosti (https://www.cgs-cls.
cz/stanovisko-cgs-k-prova-
deni-digestivni-endoskopie-
-v-podminkach-pandemie-
-koronaviru/) byla provedena 
v létě letošního roku a reflek-
tuje zkušenosti a  data získa-
ná v průběhu dosud nejhorší 
vlny koronavirové pandemie 
v  naší zemi. Domnívám se, 
že současná verze je vyvážená 
a  představuje kompromisní 
a  konsenzuální text, který se 
nebojím nazvat jakousi „ku-
chařkou“ pro endoskopisty 
provádějící výkony v  situa-
cích vysoce rizikových z hle-
diska přenosu infekce.  Do 
budoucna jsme samozřejmě 
připraveni reflektovat ka-
ždé doporučení či změny 
v  evidenci a  stanoviska dále 
aktualizovat.  

KN  Dosáhli jste význam-
ného pokroku v  úhradách 
– dálková kontrola pacien-
ta s  idiopatickým střevním 
zánětem (15150), intraduk-
tální elektrohydraulická li-
totrypse (15062), endosko-
pická transmurální resekce 
(15064), endosonograficky 
navigovaná drenáž v  GIT 
(15066), perorální endo-
skopická myotomie (15068) 
a  endoskopická sutura 
(15070), které by po zapra-
cování připomínek měly 
vstoupit v  platnost 1. ledna 
2022. Komu byste rád po-
děkoval za spolupráci? Co 
je pro Vás nejbližším cílem 
v  oblasti úhrad zdravotních 
výkonů?
Za vaším dotazem se skrývá 
ohromný kus práce nejen při 
definování výkonů, ale také 
při jejich mnohdy nelehkém 
a  komplikovaném prosa-
zování. Za jednoznačným 
úspěchem, kterým podle mě 
prosazení současně 5 nových 
terapeutických endoskopic-
kých výkonů je, stojí práce 
Sekce ambulantních gastro-
enterologů a  Endoskopické 
sekce ČGS dr. Luďka Hrdlič-
ky a  prof. Stanislava Rejchr-
ta, kterým samozřejmě patří 
jménem celé gastroenterolo-
gické a  endoskopické komu-
nity veliké díky. 

https://www.cgs-cls.cz/stanovisko-cgs-k-provadeni-digestivni-endoskopie-v-podminkach-pandemie-koronaviru/
https://www.cgs-cls.cz/stanovisko-cgs-k-provadeni-digestivni-endoskopie-v-podminkach-pandemie-koronaviru/
https://www.cgs-cls.cz/stanovisko-cgs-k-provadeni-digestivni-endoskopie-v-podminkach-pandemie-koronaviru/
https://www.cgs-cls.cz/stanovisko-cgs-k-provadeni-digestivni-endoskopie-v-podminkach-pandemie-koronaviru/
https://www.cgs-cls.cz/stanovisko-cgs-k-provadeni-digestivni-endoskopie-v-podminkach-pandemie-koronaviru/
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KN  Vlajkovou mediální lodí 
odborné společnosti je časo-
pis Gastroenterologie a  he-
patologie. Jakou budoucnost 
vidíte u tištěného časopisu?
V  oblasti přenosu a  sdílení 
vědeckých informací došlo 
nepochybně k  významné-
mu posunu směrem k  online 
přístupným zdrojům s  mul-
timediálním potenciálem, 
umožňujících publikovat data 
v atraktivnějších a současným 
generacím přístupnějších po-
dobách. Přesto existuje podle 
mého názoru stále silná po-
ptávka po tištěné podobě ča-
sopisů. Vzhledem k  tomu si 
nemyslím, že je v současnosti 
možné tuto formu prezentace 
výsledků výzkumu a  vzdělá-
vání zcela zavrhnout. Kom-
binace obou forem (tištěné 
i online) umožňuje optimální 
rozšíření informací napříč ce-
lou odbornou komunitou.  

KN  Na základě žádosti členů 
ČGS ustanovil výbor ČGS 
„Pracovní skupinu pro mo-
tilitu GIT a  její poruchy“, 
která bude ještě potvrzena 
nejbližším Shromážděním 
členů ČGS. Co bylo motivací 
pro vznik nové pracovní sku-
piny?
Pracovní skupiny se ukázaly 
jako velmi efektivní zdroj vě-
decké a vzdělávací práce v rám-
ci tak doširoka rozkročeného 
oboru, kterým se nepochybně 

současná gastroenterologie sta-
la. Zapojení do práce skupiny 
nabízí široké pole působnosti 
a možnosti spolupráce odbor-
né veřejnosti, ať již formou 
definování výzkumných cílů, 
vzdělávací činnosti či tvorby 
guidelines. Pracovní skupiny 
jsou velmi aktivní také v  ob-
lasti elektronického vzdělávání, 
jako jsou tvorba online výuko-
vých materiálů či organizování 
webinářů. 
Vzhledem k tomu i vzhledem 
k  rozvoji diagnostiky a  léčby 
poruch motility gastrointes-
tinálního traktu v  poslední 
dekádě jsme velmi přivítali 
iniciativu doc. Jiřího Doli-
ny k  založení Pracovní sku-
piny pro motilitu GIT a  její 
poruchy. Sám se velice rád, 
vzhledem ke svým aktivitám 
v  oblasti endoskopické léčby 
achalázie, do činnosti skupiny 
zapojím. Hlavní cíle jsou pro-
pojení center České republiky 
zabývajících se touto proble-
matikou, tvorba a implemen-
tace doporučených postupů 
a  součinnost při definování 
nových kódů zajišťujících 
úhrady některých poměrně 
nákladných a vysoce speciali-
zovaných diagnostických a te-
rapeutických metod. 

KN  Jaká očekávání máte od 7. 
kongresu ČGS 2021 v  Praze? 
Necítíte přesycenost on-line 
vzdělávacími aktivitami?

7. kongres ČGS 2021, který 
právě probíhá, byl připravo-
ván dlouhodobě širokým tý-
mem špičkových odborníků 
a nepochybuji o jeho úspěchu. 
Program je kvalitní, organi-
začně je kongres nastaven 
jako virtuální, což se ukázalo 
jako velmi prozíravé.  Přesto 
si myslím, že do budoucna je 
odborná veřejnost skutečně 
on-line vzdělávacími aktivita-
mi poněkud přesycena a záro-
veň je možné vidět „hlad“ po 
sociálních interakcích. Spo-
lečně s  Aristotelem lze říct, 
že člověk je bytost přirozeně 
společenská a  několikadenní 
kongres „před obrazovkou“ 
nikoho skutečně neuspokoju-
je. Návrat kongresů s  osobní 
účastí je tedy podle mého ná-
zoru nezbytností, pravděpo-
dobně bude ale potřeba najít 
vhodnou rovnováhu mezi epi-
demiologickými opatřeními 
a  organizací akce. Zde je pro 
mě jedinou cestou dostatečná 
proočkovanost populace. 

KN  Jste členem vědeckého 
výboru ČGS spolupracující-
ho na ESGE days 2022, který 
je plánován v  hybridní po-
době. Na co byste rád kolegy 
pozval? Na jaké novinky se 
mohou lékaři těšit?

ESGE days 2022 se budou ko-
nat v  Praze ve dnech 28.–30. 
dubna 2022 jako hybridní 

kongres. České gastroente-
rologii se tak dostalo cti se 
dvakrát v krátké době po sobě 
podílet na organizaci této vý-
znamné endoskopické akce. 
Po domluvě se slovenskými 
kolegy budou ESGE days spo-
jeny se 42. českými a  sloven-
skými endoskopickými dny 
a  sekcí pro české a  slovenské 
endoskopické sestry. Může-
me se těšit na tři dny nabité 
atraktivními endoskopickými 
tématy, živými endoskopický-
mi přenosy z  IKEM, nebude 
chybět oblíbený ESGE Cup. 
Sám se osobně velice těším na 
tzv. guideline sessions, sekci 
zaměřenou na využití umělé 
inteligence v gastrointestinál-
ní endoskopii a  kazuistické 
sekce. 

KN  Co byste rád vzkázal 
gastroenterologům v ČR? 
Budu velice stručný. Česká 
gastroenterologie je na špič-
kové, světové úrovni. Existují 
však ještě rezervy v její schop-
nosti své výsledky efektivně 
prodat. Z  mého pohledu je 
jedinou cestou posílení me-
zioborové, multicentrické 
a mezinárodní spolupráce.  

Na otázky KN  odpovídal
doc. MUDr. 

Ilja Tachecí, Ph.D.
vědecký sekretář 

České gastroenterologické 
společnosti

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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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

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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Pr o č  d u á l n í  č l e n s t v í  E S G E / Č G S ?   
Evropská společnost pro gas-
trointestinální endoskopii 
(ESGE) je nejvýznamnější od-
bornou společností působící 
v  oblasti digestivní endosko-
pie v  Evropě. Společnost po-
skytuje již několik let, kromě 
individuálního členství, mož-
nost zakoupení takzvaného 
členství duálního , na základě 
smlouvy mezi ESGE a  ČGS.  
Jeho hlavním smyslem je pro-
hlubování spolupráce mezi 
oběma odbornými společ-
nostmi.
Proč se stát duálním členem?  
Tento typ členství je finančně 
výhodnější (zvýhodněná cena 
za členství v  ESGE pro členy 
ČGS, možnost platby v  ko-
runách bez dalších poplatků, 

další významná sleva po dobu 
2 let pro endoskopisty v  pří-
pravě („trainee“) a pokud jsou 
současně členy Sekce mla-
dých gastroenterologů ČGS, 
je jim po tuto dobu celý po-
platek uhrazen ČGS). Další-
mi hlavními výhodami duál-
ního členství jsou významně 
snížené registrační poplatky 
na akce pořádané či spon-
zorované ESGE, předplatné 
časopisu Endoskopie (online 
i  tištěná verze), přístup do 
členské oblasti webu ESGE 
a  do sekce ESGE eLearning, 
přístup k  výukovým materi-
álům ESGE na portálu UEG, 
možnost účasti na grantech 
ESGE Fellowship (pro endo-
skopisty do 40 let) zahrnující 

praktický výcvik na školících 
endoskopických jednotkách 
ESGE v celé Evropě, možnost 
účasti na grantech ESGE Re-
search, možnosti zapojení do 
výzkumných projektů a  tvor-
by ESGE guidelines, certifikát 
člena ESGE. 
Ačkoliv je duální členství 
z  mého pohledu vzhledem 
k  množství poskytovaných 
benefitů velice výhodné, není 
stále mezi členy České gast-
roenterologické společnosti 
široce rozšířené. V  současné 
době registrujeme pro rok 
2021 40 duálních členů a pou-
ze 1 trainee člena ESGE/ČGS. 
Z  255 členů Endoskopické 
sekce ČGS je duálními členy 
ESGE/ČGS 33 endoskopistů. 

Vzhledem k  tomu prosím, 
především (ale nejen) členy 
Endoskopické sekce, Sek-
ce mladých gastroenterolo-
gů a  začínající endoskopisty 
o  zvážení výše uvedených 
výhod i  přínosu tohoto typu 
členství. 
Veškeré informace i  pomoc 
s  registrací a  platbou zajišťu-
je sekretariát ČGS ČLS JEP. 
Obracejte se prosím na PhDr. 
Martinu Pfeiferovou (mail: 
pfeiferova.martina@gmail.
com). 

doc. MUDr. Ilja Tachecí, 
Ph.D.

vědecký sekretář 
České gastroenterologické 

společnosti
 

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.

mailto:pfeiferova.martina@gmail.com
mailto:pfeiferova.martina@gmail.com
https://www.cgs-cls.cz
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Český pankreatologický klub, 
pracovní skupina České gas-
troenterologické společnosti, 
v  roce 2020 a  2021 pracoval 
či fungoval spíše ve virtu-
álním prostředí a  společné 
akce, které byly plánovány za 
účasti členů skupiny či přímo 
pořádány členy ČPK byly buď 
zrušeny (XX. Pankreatologic-
ký den 2020), odloženy do 
náhradního termínu (XX-
VIII. Petřivalského – Rapan-
tovy dny původně 16.–17. 
dubna 2020 na podzim 2021 
v  Olomouci), částečně upra-
veny a  prezentovány ve vir-
tuálním prostředí (v  rámci 
18. postgraduálního kurzu 
SGO – 25. listopadu 2020), 
nebo kompletně převedeny 
do virtuálního prostředí (52. 
kongres Evropského pankre-
atologického Klubu – Paříž 
2020, 53. kongres Evropského 
pankreadtologického Klubu – 
Verona 2021).

Č e s k ý  p a n k r e a t o l o g i c k ý  k l u b
Svoje pracovní setkání klub 
z důvodů epidemiologické si-
tuace nemohl realizovat v pra-
videlném termínu, aktuálně 
bude Český pankreatologic-
ký klub mít vymezen prostor 
v  rámci kongresu České gas-
troenterologické společnos-
ti, ovšem opět ve virtuálním 
prostředí – 11. listopadu 2021 
v  čase 15.15–16.45. Příští 
pracovní setkání Českého 
pankreatologického klubu je 
plánováno na 24. června 2022 
v Brně (kalendář ČGS-ČLS). 
Na základě účasti posled-
ních dvou jednání klubu je 
evidováno cca 100 lékařů 
se zájmem o  pankreatolo-
gii. V  době konání kongresu 
předpokládáme hromadné 
oslovení členské základny 
ČGS-ČLS stran členství v pra-
covní skupině a  určení členů 
Českého pankreatologického 
klubu, kteří budou zajišťovat 
kontinuitu spolupráce a  in-

formovanosti pro sympati-
zanty nečleny ČGS-ČLS z pří-
buzných či spolupracujících 
oborů (radiologie, onkologie, 
patologie, chirurgie,…).        
Aktuálně probíhá diskuze 
o  hlavních směrech a  oblas-
tech zájmu v  pankreatologii, 
kterými jsou: Karcinom pan-
kreatu, Neuroendokrinní ne-
moci pankreatu, Chronická 
pankreatitida, Akutní pan-
kreatitida, Pankreatický mik-
robiom, Výzkum v  pankrea-
tologii, Tvorba a  udržování 
databází a biobank, atd. Nastá-
vající pracovní jednání v  roce 
2022 budou věnována postup-
ně těmto hlavním směrům.   
Členové klubu udržují 
úzké pracovní kontakty 
se strukturami v  Evropě – 
především je to Evropský 
pankreatologický klub. Za po-
všimnutí stojí skutečnost, že 
dlouholetý představitel české 
pankreatologie nejen na poli 

EPC – prof. MUDr. Petr Dítě, 
DrSc. bude na příštím Mee-
tingu EPC v Kyjevě v červnu 
2022 oceněn za celoživotní 
přínos EPC.
Dalšími významnými koope-
račními platformami členů 
Českého Pankreatologického 
Klubu jsou Pandora Konsor-
cium při DKFZ Heidelberg, 
PancreasGroup.org a  mnoho 
dalších.
Pro účastníky kongresu ČGS-
-ČLS a  členy ČGS-ČLS, kteří 
mají zájem o  členství v  Čes-
kém pankreatologickém klu-
bu, pracovní skupině ČGS 
připomínám, že v současnosti 
probíhá aktualizace členů či 
zájemců o  členství. Zašlete, 
prosím, email se základními 
kontaktními údaji na martin.
lovecek@fnol.cz, předmět: 
ČPK.

Za ČPK p.s. 
doc. MUDr. 

Martin Loveček, Ph.D.

Pracovní skupina se v covido-
vé době soustředila na úpravu 
úhrady endoskopické gastro-
plikace, která byla v minulých 
letech schválena nevhodným 
způsobem pod kódem 15050. 
Podařilo se dosáhnout změ-
ny indikačních kritérií, tak 
abychom mohli snáze zařadit 

Pracovní skupina pro bariatrickou endoskopii
více pacientů a nepatrně byla 
zvýšena i bodová úhrada. Od 
roku 2023 se tedy tento výkon 
bude moci provádět v  cent-
rech schválených naší skupi-
nou. Zajistíme řádné zaško-
lení personálu a  plánujeme 
vznik registru pacientů s tím-
to výkonem, pro začátek počí-

táme s počtem 4–5 center. 
Také jsme jednali o  případ-
né úhradě intragastrických 
balónů, tato žádost byla pro-
zatím odložena. O  znovu 
schválení budeme jednat ke 
konci roku. Připravujeme 
standardní postupy ohled-
ně těchto výkonů, které zve-

řejníme na webové stránce.  
 V tomto roce rovněž vzniklo 
první specializované praco-
viště v rámci Kliniky hepato-
gastroenterologie pražského 
IKEMu – jednotka pro meta-
bolickou endoskopii. 

MUDr. Evžen Machytka, 
Ph.D.

Pracovní skupina pro celiakii v 
září 2019 vyvolala setkání s po-
slanci PS PČR a začala jednat o 
možnosti úpravy hrazení bez-
lepkové diety. Následujících 
18 měsíců byla jejich práce 

P r a c o v n í  s k u p i n a  p r o  c e l i a k i i
přerušena z důvodu pandemie 
COVID 19. Jednotliví členové 
pokračovali v  aktivitách, jako 
jsou přednášky na různých 
fórech – Podzimní pražské 
gastroenterologické dny, Sym-

pozium o morfologii a funkci 
střeva, kapitola o bezlepkové 
dietě a kapitola o celiakii v kni-
ze Kohout et al. Klinická výži-
va. Další jednání s poslanci 
bylo přerušeno pro Volby do 

PS PČR. Na listopad 2021 je 
naplánována další schůzka s 
nastavením programu na další 
rok.

doc. MUDr. Pavel Kohout, 
Ph.D.

mailto:martin.lovecek@fnol.cz
mailto:martin.lovecek@fnol.cz
https://www.cgs-cls.cz
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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

Zakládající členové PS: 
Jiří Dolina, Jan Martínek, Pav-
la Loudová, Jana Koželuhová, 
Jan Šťovíček, Ilja Tachecí 
 
Cílem PSMGIT bylo sdružit 
odborníky v  ČR, kteří se za-
bývají výzkumem, diagnosti-
kou a léčbou poruch motility 
GIT, které lze obecně nazvat 
dysmotilitou GIT. Mezi one-
mocnění patří zejména, ale 

Založení Pracovní skupiny pro motilitu GIT a její poruchy
nejenom, Zenkerův divertikl, 
refluxní choroba jícnu, pri-
mární poruchy motility jícnu 
vč. achalázie, gastroparéza, 
zácpa, syndrom střevní pseu-
doobstrukce či Ogilvieho syn-
dom. Pracovní skupina bude 
mít tyto základní cíle: 
1. Propojení «motilitních» 

center v  ČR s  cílem vzá-
jemné propojenosti, koor-
dinace výzkumných aktivit 

i sladění metodologie pro-
vádění různých vyšetření 
a léčebných postupů. 

2. Tvorba doporučených po-
stupů (diagnostika, léčba) 
s ohledem i na mezinárod-
ní doporučení. 

3. Snaha o  definici nových 
kódů při úhradě dosud ne-
hrazených diagnostických 
či léčebných metod a snaha 
o  zajištění adekvátní úhra-

dy již stávajících metod. 
4. Snaha mezioborové spo-

lupráce s  odbornostmi- 
např. neurologií, chirurgií, 
gynekologii a    rehabilitací 
v  rámci komplexního pří-
stupu k řešení pacientů. 

 
Kontakt: 

doc. MUDr. Jiří Dolina, 
Ph.D.  

Dolina.Jiri@fnbrno.cz
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Dne 12. října 2021 proběhla 
na I. interní klinice ve Fakult-
ní nemocnici v  Plzni léčba 
dvou pacientů s  refluxní ne-
mocí jícnu přístrojem Stretta 
následovaná hned 13. října 
2021 léčbou dalších dvou 
pacientů stejnou metodou 
na Interní klinice v  Ústřední 
vojenské nemocnici v  Praze. 
Jedná se o první aplikace této 
metody léčby refluxní nemo-
ci v České republice. Výkony 
byly provedeny lékaři z obou 
našich univerzitních praco-
višť pod vedením školitele ze 
Spojených států amerických 
Thomasem Balla Ph.D.
Refluxní nemoc jícnu je vel-
mi časté onemocnění, neboť 
postihuje 10–20 % populace. 
Základem léčby je úprava ži-
votosprávy, cvičení, redukce 
nadváhy a  užívání inhibitorů 
protonové pumpy (IPP). Bo-
hužel až jedna třetina osob 
s  touto nemocí nemá plnou 
úlevou s  těmito opatřeními. 
Další obvyklou a  už jedinou 
možností léčby bývá operační 
řešení v podobě fundoplikace. 
Tato operace je expert depen-
dentní a  bohužel mění trvale 
normální anatomické pomě-

První léčba refluxní nemoci jícnu pomocí přístroje Stretta v České republice 
ve Fakultní nemocnici v Plzni a v Ústřední vojenské nemocnici v Praze

ry. Její efekt i při skvělém pro-
vedení trvá v průměru 5 let. 
Léčby refluxu pomocí přístro-
je Stretta spočívá v  podání 
radiofrekvenční energie do 
svaloviny dolního jícnového 
svěrače speciálním přístro-
jem, který je podobný endo-
skopu a na konci má vysuno-
vací 4 malé hroty, přes které 
se aplikuje energie do předem 
určených míst přechodu jíc-
nu a  žaludku. Důležité je, 
že jde o proud o velmi nízké 
frekvenci a  energii (465 kHz  
a 5 W), který nevede k poško-
zení tkáně jícnu, ale tato tkáň 
se v odstupu týdnů až měsíců 
po proceduře postupně elas-
ticky zpevní. Tento proud má 
své využití také např. v  kos-
metice anebo při léčbě inkon-
tinence stolice (procedura Se-
cca – ta zatím není komerčně 
dostupná). Jehly mají chlazení 
sterilní vodou a  monitorují 
impedanci na hrotech, teplotu 
v tkáni a na povrchu přístroje, 
v  případě nadlimitního za-
hřátí tkáně či vypadnutí jehly 
z  místa aplikace automaticky 
přestanou proud vysílat. Celá 
procedura trvá asi 40 minut 
(celkem 14 aplikací po 60 s 

v  2,5 cm dlouhém přechodu 
jícnu a žaludku) a provádí se 
buď v hlubokém uspání anebo 
přímo v celkové anestezii. Ne-
jde tedy o  operaci a  nemění 
se nijak anatomické poměry 
orgánů.
Stretta byla schválena FDA ve 
Spojených státech amerických 
v  roce 2000 a  od roku 2010 
je plně komerčně dostupná 
a jsou s ní již dlouhodobé zku-
šenosti. Jde o  velmi bezpeč-
nou metodu s  minimálním 
rizikem vážných komplikací 
a poměrně stabilním, dlouho 
trvajícím účinkem v horizon-
tu 5 až 10 let u většiny pacien-
tů. Výhodné je, že Strettu lze 
po čase bez problémů opako-
vat a  pokud neúčinkuje, tak 
nic nebrání provedení klasic-
ké operace refluxu. 
Stretta nicméně není pro ka-
ždého pacienta s  refluxní ne-
mocí jícnu. Lze ji indikovat 
jen u  osob, kterým selhala 
předchozí zvyklá léčba nemo-
ci nebo nechtějí dlouhodobě 
užívat IPP a současně nemají 
skluznou hiátovou hernii vět-
ší než 2 cm. Dalšími etablova-
nými indikacemi jsou léčba 
refluxu po bariatrických ope-

racích (Sleeve gastrektomie) 
a  při selhání fundoplikace 
s odstupem let. 
Tato léčba je atraktivní svojí 
menší náročností a větší bez-
pečností, než je tomu u opera-
ce. Největší překážku rozšíření 
této metody v  současné době 
činí ekonomické náklady. Pří-
stroj na podání Stretty je jed-
norázový pro každého pacien-
ta, cena činí zhruba 70 000 Kč 
s DPH a přístroj není hrazen 
pojišťovnou. V  nejbližších 
letech tak očekáváme, že na 
uvedených pracovištích bude 
metoda dostupná jen pro 
omezené množství pacientů 
v rámci klinických studií ane-
bo pro samoplátce. Nicméně 
věříme, že s metodou postup-
ně získáme dostatečné zku-
šenosti a v budoucnu ji bude 
možno nabídnout jako novou 
a  slibnou léčebnou možnost 
pro vybranou skupinu paci-
entů trpících refluxní nemocí 
jícnu.

MUDr. Karel Balihar, Ph.D.
I. interní klinika 

a Lékařská fakulta 
Univerzity Karlovy, 

Fakultní nemocnice v Plzni

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.cgs-cls.cz/kalendar-akci/udalosti-2021
https://www.cgs-cls.cz
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GASTROENTEROLOGIE
Patofyziologie | Diagnostika | Léčba

Miroslav Zavoral, hlavní editor
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