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Rozhovor s prezidentem kongresu 

KN  Setkáváme se u pří-
ležitosti 17. vzdělávacích 
a diskuzních gastroente-
rologických dní v Karlo-
vých Varech. Jste prezi-
dentem kongresu, který 
má dlouholetou historii. 
Co bylo pro Vás při jeho 
přípravě nejtěžší?
Máte pravdu, jedná se 
o velký gastroenterolo-
gický kongres s dlouhole-
tou tradicí od roku 1984, 
který s malou přestávkou 
z důvodu pandemie, se 
pravidelně konal každé 
dva roky. To samo o sobě 
je pro všechny organizá-
tory, a pochopitelně pro 
prezidenta kongresu vel-
mi zavazující. Jinými slo-
vy, udržet vysokou kvalitu 
kongresu, aby odpovídal 
obsahově a také orga-
nizačně současné době, 
bylo pro mne cílem a zá-
roveň také velkou výzvou. 
Na začátku, když jsem byl 
pověřen výborem ČGS or-
ganizací tohoto kongresu 
jsem zvažoval, zda pone-
chat zvyklou a mnoha lety 
prověřenou strukturu této 

akce, nebo udělat úplně 
novou. Po diskuzích s ko-
legy z výboru, organizační 
agenturou a sekretariá-
tem ČGS  jsme došli k zá-
věru, že změna struktury 
by mohla být spíše kontra-
produktivní, a proto jsme 
ponechali takové složení 
programu, které odpovídá 
minulým ročníkům.   

KN  V Karlových Varech 
se kongres koná po čty-
řech letech, poslední 
kongres ČGS v tradiční 
podobě proběhl v roce 
2019 (byl jste rovněž pre-
zidentem kongresu). Vní-
máte v rámci organizace 
karlovarského kongresu 
nějaké změny, které jsou 
způsobeny covidovou 
odmlkou?
Pandemie zanechala ve  
všech oblastech zdra-
votnictví svou stopu a je 
tomu tak i při organizo-
vání velkých kongresů. 
Vždy záleží  na pořáda-
jící agentuře, na její zku-
šenosti a aktivitě, jak se  
s takovými omezeními vy-
pořádá. Myslím, že agen-
tura Galén Sympozion je  
v tomto ohledu zárukou, 
že všechno proběhne tak, 
jak má. Druhým aspektem 
je zájem odborné veřej-
nosti se této akce fyzicky 
účastnit. Trochu nám na-
hrává delší pauza, kdy se 
gastroenterologové ne-
mohli akcí účastnit a vět-
šina z nich, včetně těch 
mezinárodních byla reali-
zována vzdálenou formou  

„online“. Osobně si mys-
lím, že účast na kongresu 
bude velká jednak z důvo-
dů pandemické přestáv-
ky, jednak z místa konání 
a také proto, že Vzdělávací  
a diskuzní dny mají  v naší 
odborné společnosti velký 
kredit.

KN  Připravili jste nějaké 
změny v organizaci kon-
gresu. Na co se mohou 
účastníci těšit? 
Jak jsem již uvedl, struk-
tura odborného progra-
mu zachovává tradiční 
uspořádání. To znamená, 
že hlavním tématem prv-
ního dne ve čtvrtek 1. 12. 
bude postgraduální kurz, 
který je tematicky rozlo-
žen do pěti bloků s tím, 
že poslední pátý se do-
hraje v pátek dopoledne. 
Vedle toho budou reali-
zovány specifické bloky 
organizované pracovními 
skupinami, nebo sekce-
mi ČGS, které mají také 
postgraduální charakter, 
nicméně je zde kladen 
důraz   a prostor také pro 
nezbytnou diskuzi.   Vlast-
ní výzkumné práce  a ka-
zuistická sdělení budou 
prezentována formou 
volných sdělení a posterů. 
Celkem zazní 25 volných 
sdělení a bude předve-
deno 18 posterů v elek-
tronické podobě  s krát-
kou diskuzí. Novinkou 
na tomto ročníku je zave-
dení slavnostní přednáš-
ky, pojmenované podle 
zakladatelky tohoto kon-

gresu doc. MUDr. Markéty 
Jablonské, DrSc., které se 
ujal prof. MUDr. Miroslav 
Zavoral, Ph.D., na kterou 
se mohou účastníci těšit 
hned po slavnostním ote-
vření kongresu.  

KN  Jak hodnotíte zájem 
lékařů o aktivní účast? 
Kolik abstrakt obdržel 
programový výbor?
V tomto ohledu jsem spo-
kojený, dostali jsme cel-
kem 52 abstrakt, z nichž 
programový výbor vybral 
25 pro formu orální pre-
zentace  a 18 jako elektro-
nické postery. Díky tomu 
jsme také museli význam-
ně rozšířit prostor pro vol-
ná sdělení z původních 
dvou bloků na čtyři. Zájem 
o prezentaci vlastních vý-
sledků a zkušenosti mne 
velmi příjemně překvapil. 
Musím ještě zmínit, že 
polovina sdělení (8), která 
budou prezentována v ob-
líbeném „videomaratonu“ 
v sobotním dopoledním 
programu, byla také re-
krutována z přihlášených 
abstrakt. 
   
KN  Budou pro zájemce, 
kteří se nemohou zúčast-
nit kongresu osobně, zá-
znamy přednášek?
Ano, všechny přednášky 
z pěti bloků postgraduální-
ho kurzu, který bude pro-
bíhat celý čtvrtek a páteční 
dopoledne, budou zazna-
menány a uloženy a pre-
zentovány v Mařatkově 
knihovně. 

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF
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KN  Jsou nějaké odborné 
přednášky nebo zajíma-
vé bloky, na které chcete 
účastníky pozvat?
Snažili jsme se skloubit 
dva aspekty, aby byly za-
chyceny všechny novin-
ky v diagnostice  a léč-
bě trávicích chorob, ale 
také aby byla zmíněna 
a akcentována praktická 
stránka tak, aby je účast-
ník kongresu mohl využít 
v klinické praxi. Bloky vě-
nované endoskopii, idio- 
patickým střevním záně-
tům, funkčním poruchám, 
ale také aktuálním problé-
mům, které řeší terénní 
gastroenterologové, jsou 

stěžejními tématy tohoto 
kongresu.

KN  Mají účastníci mož-
nost aktivně se zapojit 
do kongresu, mohou dis-
kutovat nebo setkat se 
s významnými odborníky 
a přednášejícími?
Určitě ano, to je také hlav-
ní smysl celého kongre-
su, nejen vzdělávání, tedy 
pokroky, ale také diskuze. 
Diskutovat se bude „ofi-
ciální“ cestou v průběhu 
přednášek klasicky u mi-
krofonu, nebo přes online 
aplikaci, ale nepochybuji 
o tom (v tom je také ne-
zaměnitelnost prezenční 

formy kongresu), že budou 
diskuze probíhat nefor-
málně v průběhu odpoled-
ních  a večerních setkávání 
gastroenterologů. Máme 
připravené dvě varianty 
dalšího setkání s odbor-
níky, a sice  v průběhu 
čtyř tzv.  snídaní s experty 
a také  v průběhu „hands 
on“ tréninků, kterou budou 
zaměřeny na terapeutic-
ké endoskopické metody 
a na ultrasonografii.   

KN  Jaké zahraniční hos-
ty přivítáte na kongresu?
Musím zmínit, že na kon-
gresu přivítáme některé 
slovenské špičkové gast-

roenterology, ze zahrani-
čí prof. Vermiere z Belgie 
(pouze online). 

KN  Je něco, co byste rád 
vzkázal účastníkům kon-
gresu?
Chtěl bych všechny pozvat 
k aktivní účasti a k disku-
zím  a moc bych si přál, 
aby se jim celý kongres lí-
bil a poznatky zde získané   
pomohly v jejich  každo-
denní klinické práci.

Na otázky KN  odpovídal
prof. MUDr. Milan Lukáš, 

CSc., AGAF, prezident  
17. vzdělávacích a diskuzních

gastroenterologických dní

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.

www.cgs-cls.cz

https://www.cgs-cls.cz
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Rozhovor s předsedou ČGS ČLS JEP

KN  Jak byste zhodno-
til uplynulý rok z pozice 
předsedy odborné spo-
lečnosti?
Rok 2022 byl ve znamení 
obnovení sociálních kon-
taktů po pandemii covid-19, 
rok standardních mezilid-
ských interakcí a společ-
ných činností, které jsme 
považovali za samozřejmé 
a jejichž význam jsme si 
znovu uvědomili. Z pohle-
du ČGS můžeme být pyšní 
na to, že jsme covidovou 
krizi zvládli bez zásadní-
ho negativního dopadu 
na péči o nemocné a rych-
le se vracíme do normálu. 
Odborným vrcholem sezó-
ny jsou tyto postgraduální 
dny, vycházející z tradice 
založené paní doc. MUDr.
Jablonskou a prezentují-
cí novou dynamiku české 
gastroenterologie. Od-
borný program je vynika-
jící, osobně jsem nadšen 
z vysokého počtu kvalit-
ních volných sdělení. Také 
se jednalo o rok volební, 
ve kterém jsme se jako vý-
bor snažili dokončit všech-
ny započaté projekty.

KN  Skončilo Vaše funkč-
ní období, kdy jste byl 
v čele odborné společ-
nosti. V tomto období jste 
musel čelit nevídaným 
překážkám (covidové 
období, válka na Ukraji-
ně). Co bylo pro Vás jako 
předsedu nejtěžší?

Roli předsedy ČGS v nety-
pickém období jsem zvládl 
díky podpoře členů výboru 
a společnosti, kolegů na  
II. interní klinice FN v Olo-
mouci a rodiny. O covido-
vé krizi již byly vysloveny 
všechny možné soudy 
a počkejme si, které z nich 
se nakonec stanou prav-
dou. Pro výbor ČGS bylo 
nejtěžší přejít do online 
módu, rychle reagovat 
na měnící se epidemickou 
situaci přípravou odbor-
ných doporučení a udržet 
si motivaci pro realizaci 
ostatních projektů. Covi-
dová krize byla výzvou, 
měla svá východiska, logi-
ku a řešení. Byla těžká, ale 
ve své podstatě stmelující. 
ČGS prokázala mimořád-
nou soudržnost a flexibili-
tu, za což bych chtěl všem 
členům poděkovat. Zcela 
opačný charakter má vá-
lečná krize na Ukrajině, 
kterou považuji za nepo-
chopitelné zlo a kterou 
ČGS na samém jejím za-
čátku veřejně odsoudila. 

KN  Co považujete za nej-
větší úspěch v činnosti 
výboru ČGS za 4leté ob-
dobí?
Drželi jsme se pravidla, že 
věci se nestanou, ale musí 
být odpracovány. Za kaž-
dým našim úspěchem je 
tvrdá práce konkrétních 
členů výboru a mnoha gas-
troenterologů, kteří členy 
výboru nejsou.  Za zmín-
ku určitě stojí vybudování 
velmi kvalitního profesio-
nálního sekretariátu. Do-
sáhli jsme významného 
navýšení úhrad digestivní 
endoskopie v řádu desítek 
procent, zajistili jsme úhra-
du dezinfekce endoskopů. 
Zvýšili jsme dostupnost 
biologické a inovativní te-
rapie. Dne 18. listopadu 
2022 vyšla ve věstníku MZ 
upravená výzva k podání 

žádostí o udělení statutu 
Centra pro vysoce specia-
lizovanou péči pro diges-
tivní endoskopie (CDE). 
Máme novou učebnici 
gastroenterologie světové 
úrovně, obsáhlou video- 
knihovnu a kvalitní časopis. 
Zorganizovali jsme řadu 
mezinárodních a místních 
kongresů, rozvíjíme spolu-
práci s pacientskými orga-
nizacemi. Jsme ekonomic-
ky stabilní, máme více než 
20 partnerů a transparent-
ní financování. Za největší 
úspěch ale považuji to, že 
v ČGS panuje dobrá atmo-
sféra, rádi se potkáváme 
a diskutujeme o všech ná-
zorech, které naštěstí ne-
jsou  jednotné. Můžeme si 
užívat období velkého od-
borného rozvoje gastroen-
terologie.

KN  Jak byste hodnotil 
mezioborovou spolupráci 
České gastroenterologic-
ké společnosti?
Gastroenterologie má vel-
ký mezioborový přesah, 
mezioborová spolupráce 
je samozřejmostí. ČGS je 
organizační složkou Čes-
ké lékařské společnosti  
J. E. Purkyně, která je tra-
diční platformou odborné 
spolupráce. Některé spo-
lečnosti jsou pro nás inspi-
rací, jiným pomáháme pře-
konat úskalí, kterými jsme 
již sami prošli. Velice úzce 
spolupracujeme se Spo-
lečností gastrointestinální 
onkologie, Českou onkolo-
gickou společností, Českou 
chirurgickou společností, 
Českou hepatologickou 
společností a Českou inter-
nistickou společností. Spo-
lečné zájmy máme s radio-
logy, patology, biochemiky 
a řadou dalších odborností.  
Naše spolupráce se týká ka-
ždodenní klinické práce, ale 
rovněž vědecké a odbor-
né činnosti. Také na těch-

to postgraduálních dnech 
jsou prezentovány výsledky 
několika mezioborových 
projektů. Naopak gastro-
enterologové přednášejí 
na kongresech jiných obo-
rů. Samostatnou kapitolou 
je spolupráce s praktickými 
lékaři, a to zejména na pro-
gramu screeningu kolorek-
tálního karcinomu.

KN  Česká gastroentero-
logická společnost úzce 
spolupracuje se Sloven-
skou gastroenterologic-
kou společnosti (časopis 
Gastroenterologie a he-
patologie, spolupořádání 
kongresů…). Slovenská 
gastroenterologická spo-
lečnost má nové složení 
výboru, očekáváte pokra-
čování této spolupráce 
i v dalších letech?
SGS je naším nejbližším 
zahraničním partnerem. 
Se slovenskými kolegy nás 
pojí velké přátelství, které 
nepovažuji za pouhou his-
torickou setrvačnost, má 
svou aktuální dynamiku. 
Realizujeme nespočet od-
borných a společenských 
propojení. Například v roce 
2023 společně zorganizu-
jeme České a Slovenské 
endoskopické dny spoje-
né s OLE 2023 v Olomou-
ci, mimochodem se špič-
kovou zahraniční účastí, 
a Slovenský a Český gas-
troenterologický kongres 
v Bratislavě. Tradičně spo-
lupracujeme na platformě 
časopisu Gastroenterolo-
gie a hepatologie, ve kte-
rém se objevuje stále více 
prací slovenských autorů. 

KN  Byl zvolen nový vý-
bor ČGS a je na začátku 
nového funkčního obdo-
bí. Na jaké problémy by 
se měl zaměřit? Jaké by 
měly být jeho krátkodobé 
a dlouhodobé cíle?
Především děkuji svým 

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
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spolupracovníkům z od-
stupujícího výboru za práci 
pro ČGS. Bylo mi velkou ctí 
koordinovat jejich činnost. 
Nově zvolený výbor získal 
silný mandát pro pokra-
čování v reformách ČGS. 
Jsem velmi rád, že do jeho 
vedení byli zvoleni velmi 
talentovaní a současně již 

dostatečně zkušení mladí 
lidé. Měl jsem příležitost je 
dobře poznat a nepochy-
buji o tom, že přicházející 
odborné a organizační vý-
zvy zvládnou. O jejich krát-
kodobých a dlouhodobých 
cílech jsem informován, 
ale nechme prosím prostor, 
aby je prezentovali osobně. 

Nejbližší příležitost bude 
na plenární schůzi.

KN  Co byste vzkázal ne-
jen účastníkům kongre-
su, ale také členům České 
gastroenterologické spo-
lečnosti?
Přeji všem účastníkům 
kongresu, aby pro ně gas-

troenterologie zůstala 
inspirací a zdrojem pro-
fesionálního uspokojení. 
S blížícím se koncem roku 
také hodně zdraví, štěstí 
a osobní pohody.

Na otázky KN  odpovídal
doc. MUDr. Ondřej Urban, 

Ph.D., předseda ČGS ČLS JEP

Mladí gastroenterologové 
se již více než 5 let sdružu-
jí v Sekci mladých gastro-
enterologů ČGS JEP, kde si 
vzájemně pomáhají s post-
graduálním vzděláváním, vě-
deckovýzkumnou činností, 
odbornými stážemi a získá-
vají podporu v účasti na tu-
zemských i mezinárodních 
vzdělávacích akcích, a to 
díky jednotnému přístupu 
k výboru ČGS. Více než 100 
členů sekce je hybnou silou 
mladých gastroenterologů.
Mimo jiné členové sek-
ce pravidelně připravují 
programový blok v rámci 
největších českých gastro-
enterologických kongresů 
a po pauze se letos obno-
vila tradice Budějovických 
gastroenterologických dnů, 
na jejichž pořádání se SMG 
podílí. V rámci ESGE Days 
2022 v Praze jsme poprvé 
zorganizovali Young En-
doscopists Party (YEP) jako 
místo k setkání a navázá-
ní kontaktu mezi mladými 

gastroenterology z celého 
světa. O akci, kterou oficiál-
ně podpořila i ESGE Young 
Endoscopists Committee, 
byl enormní zájem, velmi se 
vydařila a zřejmě se stane 
součástí kongresu i v dal-
ších letech, což považuje-
me za významný úspěch. 
Dále členové SMG přeložili 
do češtiny všechna do-
poručení ESGE, která jsou 
volně přístupná na webu 
Endoskopické sekce ČGS. 

Na sociálních sítích (Insta-
gram a Facebook) pravidel-
ně informujeme o gastro-
enterologických aktualitách 
a připravujeme řadu info-
grafik (například shrnutí 
přednášek z loňského kon-
gresu České gastroentero-
logické společnosti).  
Na tento kongres jsme 
připravili blok, který zahá-
jí state-of-the-art před-
náška člena Rady SMG 
MUDr. Štěpána Šembery, 

Ph.D., s názvem „Transjugu-
lární portosystémový shunt 
v gastroenterologii a hepa-
tologii“. Téma přednášky ani 
přednášejícího jsme nevy-
brali náhodou. Letos totiž 
slavíme třicet let od prv-
ního zavedení TIPS ve FN 
Hradec Králové profesorem 
Hůlkem a profesorem Kraji-
nou. Dále budou následovat  
4 kratší přednášky věnující 
se rozdílům v doporuče-
ných postupech a klinické 
praxi u běžných gastroente-
rologických diagnóz. Jsme 
rádi, že jednu z předná-
šek připravil MUDr. Jakub  
Fichtl, Ph.D., ze Sekce mla-
dých chirurgů České chi-
rurgické společnosti a že 
i nadále funguje naše spo-
lupráce.  

Sledujte nás na Facebooku 
a Instagramu (@smg_cgs), 
a buďte tak včas informo-
váni o novinkách!

MUDr. Denisa Kyselová

Sekce mladých gastroenterologů ČGS JEP 
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Rozhovor s vědeckým sekretářem ČGS

KN  Jak byste zhodnotil 
uplynulý rok z pozice vě-
deckého sekretáře odbor-
né společnosti?
Uplynulý rok představo-
val resuscitaci odborných 
i vědeckých aktivit na poli 
gastroenterologie v Čes-
ké republice, přerušených 
pandemií covid-19. Zá-
roveň se ale také jednalo 
o rok závažných politic-
kých a sociálních změn 
a otřesů (válka na Ukrajině, 
nastupující energetická 
a ekonomická krize, vyos-
třené domácí i mezinárod-
ní politické prostředí), které 
život společnosti i našeho 
oboru samozřejmě také 
významně ovlivňovaly 
a budou ovlivňovat nadále. 
Pokud se budu snažit o op-
timistický pohled, podařilo 
se obnovit celou řadu tu-
zemských i zahraničních 
vzdělávacích aktivit. Po vy-
nucené covidové pauze byl 
na některých akcích patrný 
„hlad“ odborné veřejnosti 
nejen po kvalitním odbor-
ném programu, ale také 
po společenských kontak-
tech. Na tomto místě ne-
mohu nezmínit alespoň 
nejvýznamnější z nich. 
Velice úspěšné byly Budě-
jovice gastroenterologické 
úspěšně rozvíjející koncept 
spolupráce se začínajícími 
a mladými gastroentero-
logy. Tradičně vyhledáva-
né byly 15. Olomouc Live 
Endoscopy a 24. Hradecké 

gastroenterologické a he-
patologické dny. Oba kon-
gresy prezentovaly práci 
špičky současné tuzemské 
gastrointestinální endo-
skopie spolu s endosko-
pickým uměním význam-
ných zahraničních hostů 
(prof. Freeman – Minne-
sota, USA, a prof. Miranda 
– Valadolid, Španělsko).  
Mezi úspěšné akce se za-
řadily také XVI. Beskydský 
endoskopický workshop 
ve Frýdku-Místku, 35. Ak-
tuální gastroenterologie 
v Praze, 5. Ostravský  
gastroenterologický den 
a mnoho dalších.  Tradičně 
kvalitní a vyhledávané byly 
aktivity Pracovní skupiny 
pro idiopatické střevní zá-
něty počínaje 19. Českoslo-
venským IBD sympoziem 
v Hořovicích po podzimní 
XX. Intenzivní kurz IBD pro 
lékaře a zdravotní sestry.  
Český pankreatologický 
klub ČGS úspěšně pořádal 
XXI. Pankreatologický den. 
Podrobnosti o dalších pro-
běhlých i plánovaných od-
borných setkáních nalez-
nete v kalendáři na webu 
ČGS. 
Vyvrcholením sezóny byly 
potom dvě mezinárodní 
akce s významnou čes-
kou spoluúčastí – v dub-
nu proběhly v pražském 
Kongresovém centru 
spojené ESGE Days 2022  
s 42. českými a sloven-
skými endoskopickými 
dny a live přenosy endo-
skopických metod z Pra-
hy a Říma. Díky vynikající 
práci týmu prof. Hucla se 
podařilo dostat do naše-
ho hlavního města znovu 
špičku evropské gastroen-
terologie a dále prohlubo-
vat spolupráci mezi ČGS 
a ESGE. Představitelé ESGE 
vyjádřili opakovaně spoko-
jenost s průběhem i kva-
litou kongresů a vysoce 
oceňovali úroveň tuzem-

ské gastrointestinální en-
doskopie. Věřím, že dekla-
rovaná motivace k rozvoji 
vzájemných vztahů bude 
naplňována dalšími spo-
lečnými projekty. Dru-
hou významnou meziná-
rodní akcí byly červnové  
43. slovenské a české en-
doskopické dny v Trenčíně.  
Českou stopu bylo možné 
sledovat také na obou nej-
významnějších gastroen-
terologických kongresech 
roku – DDW (San-Diego) 
a UEGW (Vídeň), která byla 
spojena také s několika 
ústními vystoupeními před 
mezinárodním odborným 
publikem. 
Také v letošním roce po-
kračovaly online aktivi-
ty úspěšně kompenzují-
cí některé odborné akce 
v letech pandemie, např. 
úspěšné webináře ČGS ve-
dené prof. Huclem. 
Reprezentanti České gas-
troenterologické společ-
nosti pokračovali v me-
zinárodní spolupráci 
(doc. Kunovský, dr. Kyselo-
vá-Erhartová, doc. Tachecí, 
prof. Hucl) a spolupraco-
vali na tvorbě evropských  
guidelines ESGE a UEG. 

KN  Skupina Czech Gas-
troenterology Study 
Group (CGSG) pokračuje 
v podpoře multicentrické 
spolupráce. Jaké domácí 
aktivity byste rád zmínil? 
V jakých mezinárodních 
aktivitách je CGSG zapo-
jena?
V letošním roce se CGSG 
spolupodílela na rozvo-
ji registru léčby H. pylori 
v České republice  (součást  
evropského registru Hp-
-EuReg), první data budou 
prezentována národním 
koordinátorem doc. Ku-
novským na právě probí-
hajícím kongresu v Kar-
lových Varech. Na tomto 
místě bych rád všechny 

zájemce o zapojení či zís-
kání informací o projektu 
pozval na schůzku ČGSG 
pořádanou v pátek 2. 12. 
v 17.45 v Zasedací místnos-
ti číslo II. Z dalších projektů 
mi dovolte zmínit vznika-
jící multicentrickou studii 
zabývající se diagnostikou 
cystických tumorů pan-
kreatu. V současné době 
s platformou spolupracuje 
8 pracovišť České republi-
ky a mnohá další dostávají 
o činnosti skupiny infor-
mace. Aktivita je koncipo-
vána jako otevřený systém, 
do kterého je možné re-
gistrovat celé pracoviště, 
nebo vznikající vědecký 
projekt.
 
KN  Co považujete za nej-
větší úspěch v činnosti 
výboru ČGS za poslední 
období?
Práci výboru ČGS vidím 
ve dvou základních oblas-
tech. První je péče o prak-
tickou stránku našeho 
oboru zahrnující udržová-
ní a zvyšování informova-
nosti, kvality a dostatečné 
ekonomické síly gastro-
enterologických pracovišť 
od nejmenších privátních 
ambulancí po terciární 
akademická centra. Dru-
hý okruh činnosti vnímám 
v prosazování zásadních 
vizí a reforem ovlivňujících 
obor a jeho praxi v České 
republice jako celku. 
Výbor ČGS poskytoval 
podporu gastroenterolo-
gům jak v období pande-
mie covid-19, tak i v časech 
standardnějších. Pokračo-
val ve vzdělávacích a vě-
deckých aktivitách (onli-
ne vzdělávání, kongresy, 
Mařatkova knihovna, spo-
lupráce na vzniku Mařat-
kovy gastroenterologie, 
podpora ČGSG) i kultivaci 
ekonomického prostře-
dí, ve kterém náš obor 
provozujeme (jednání se 

doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
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zdravotními pojišťovnami, 
jejichž výsledkem je 10 
nových výkonů a nárůst 
úhrad základních endo-
skopických metod). Toto je 
samozřejmě samo o sobě 
poměrně velikým úspě-
chem spolupráce celého 
týmu, který v rámci výboru 
v posledním funkčním ob-
dobí pracoval.
Za největší úspěch ovšem 
považuji realizaci myš-
lenky reformy organizace 
endoskopické péče v Čes-
ké republice. Projekt Cen-
ter vysoce specializované 
péče pro digestivní en-
doskopie je před spuště-
ním, zbývá doladit některé 
drobné detaily a zpracovat 
žádosti pracovišť. Realizací 
projektu vznikne síť kva-
litně personálně a tech-
nologicky vybavených 
endoskopických center 
pokrývajících spádové ob-
lasti o velikosti cca 300 000 
obyvatel, zajišťujících nej-
složitější a nejnákladněj-
ší endoskopické výkony 
ve spolupráci s velkými 
chirurgickými pracovišti, 
komplexními onkologic-
kými centry a centry in-
tervenční radiologie. Cen-
tra zajistí dostupnost 
standardní a vysoce kva-
litní endoskopické péče 
pro všechny obyvatele 
naší republiky, bez ohledu 
na místo bydliště.  

KN  Jak podporujete vě-
deckou činnost mladých 
gastroenterologů?
Mladí (či správněji začína-
jící) gastroenterologové 
jsou budoucností našeho 
oboru. Výbor ČGS pro-
to systematicky pracoval 
na zvyšující se podpo-
ře aktivit Sekce mladých 
gastroenterologů. Sekce 
dlouhodobě s finanční 
podporou ČGS realizuje 
překlady evropských gui-
delines do češtiny. V letoš-
ním roce spoluorganizo-
vala také úspěšný kongres: 
Budějovice gastroentero-

logické s vysoce pozitiv-
ními ohlasy na vysokou 
odbornou i společenskou 
úroveň. Výbor ČGS po-
kračuje dále v individuální 
podpoře členů sekce při 
aktivitách na mezinárod-
ních kongresech a v indi-
viduálním členství v ESGE. 
V této souvislosti bych rád 
zmínil také možnost zapojit 
se do činnosti evropských 
organizací, jako jsou např. 
ESGE Young Endoscopists, 
nebo Young Talent Group 
(UEG), která je ze strany 
výboru ČGS jednoznačně 
podporována. 
V současné době je v Sek-
ci mladých gastroentero-
logů zapojeno 120 kolegů 
ve věku do 35 let, což činí 
14 % ze všech členů spo-
lečnosti, počet mladých 
kolegů zařazených v na-
šem oboru je ale samozřej-
mě významně vyšší. Výbor 
ČGS se podle mého názoru 
musí dále snažit přitáhnout 
větší množství mladých 
a odborně perspektivních 
lidí k aktivitám společnosti, 
více zapojovat mladší ko-
legy do existujících i nově 
vznikajících vědeckých 
týmů a stimulovat jejich 
vědeckou činnost. 

KN  Na jaké domácí vzdě-
lávací akce ČGS byste rád 
upozornil v příštím roce?
Rok 2023 bude velice bo-
hatý na významné vzdě-
lávací akce. Kromě tradič-
ních tuzemských kongresů 
(v březnu jubilejní 25. hra-
decké gastroenterologické 
a hepatologické dny a 15. 
mezinárodní endoskopický 
workshop, v dubnu Budě-
jovice gastroenterologické 
a XXVI. ústecké sympo-
zium, v červnu XXI. pan-
kreatologický den a další) 
budou hlavní odbornou 
tuzemskou gastroentero-
logickou akcí roku 44. čes-
ké a slovenské endoskopic-
ké dny organizované spolu 
s Olomouc Live Endoscopy 
2023. Ve spolupráci se SGS 

budeme připravovat také 
Slovenský a Český gast-
roenterologický kongres 
v Bratislavě.

KN  Jaké jsou prioritní 
odborné (vědecké) úkoly 
gastroenterologie v příš-
tích letech?
Česká gastroenterologie 
by neměla zůstat v oblasti 
vědy a výzkumu izolovaná 
a je dobré sledovat epide-
miologické trendy a z nich 
plynoucí výzkumné prio-
rity nejen v národním, ale 
i celoevropském měřítku. 
Z tohoto pohledu nám 
zajímavé informace může 
poskytnout např. prů-
zkum publikovaný v tzv. 
Bílé knize UEG (White 
Book 2: Burden of diges-
tive diseases and priorities 
for digestive health rese-
arch). Chorobami gastro-
intestinálního traktu trpí 
v členských zemích UEG 
více než 300 milionů lidí, 
přesto jsou u mnohých 
z těchto chorob výzkum 
i míra poznání stále nedo-
statečné. 
Jednou z příčin může být 
nerovnoměrné rozdělení 
výzkumných a finančních 
kapacit, ne vždy kopírují-
cí epidemiologická data. 
Z hlediska malignit se velké 
množství publikací v od-
borné gastroenterologické 
literatuře věnuje například 
výzkumu v oblasti kolorek-
tálního karcinomu a jater, 
zatímco u nádorů jícnu, 
žlučníku a žlučových cest 
je počet publikací nej-
menší. Z analyzovaných 
onemocnění trávicího 
traktu měly největší po-
čet souvisejících publikací 
idiopatické střevní záně-
ty, nejméně eozinofilní 
ezofagitida. Také z hledis-
ka financování výzkumu 
v evropském prostředí do-
minují idiopatické střevní 
záněty, NASH, chronická 
hepatitida B a celiakie. Za-
jímavá je analýza finanč-
ních prostředků poskyt-

nutých v rámci programu 
Horizon 2020. Na výzkum 
syndromu dráždivého 
tračníku (jednoho z nej-
častějších onemocnění 
gastrointestinálního traktu 
s významně limitovanými 
terapeutickými možnost-
mi) bylo např. poskytnuto 
přibližně 1,7 milionu eur, 
což odpovídá cca 1 % část-
ky přidělené na výzkum 
idiopatických střevních 
zánětů.
Další příčinou je relativně 
malá pozornost, kterou 
politická reprezentace (na-
příč Evropou) věnuje ně-
kterým oblastem gastroen-
terologie a s tím související 
relativní podfinancování 
gastroenterologického vý-
zkumu jako celku ve srov-
nání s financováním 
výzkumu v ostatních me-
dicínských oborech. Pokud 
by například byly finanční 
prostředky pro výzkum 
v oblasti devíti hlavních 
onemocnění gastrointes-
tinálního traktu rozděleny 
v programu Horizon 2020 
skutečně na základě jejich 
epidemiologického význa-
mu, zvýšila by se přidělená 
částka odhadem o celkem 
283 milionů eur. Z toho-
to pohledu je například 
výzkum kolorektálního 
karcinomu a karcinomu 
pankreatu (ve srovnání 
s jinými negastrointesti-
nálními malignitami) stále 
hrubě podfinancován. 
Z národního hlediska vidím 
priority ve výzkumu vý-
znamu prevence a včasné-
ho záchytu nemocí (vlivu 
preventabilních rizikových 
faktorů – alkohol, meta-
bolický syndrom a podpo-
ry screeningových aktivit 
v oblastech kolorektálního 
karcinomu a screeningu 
karcinomu pankreatu v po-
pulaci s vysokým rizikem), 
v oblasti akutní a chronic-
ké pankreatitidy, rozvoje 
gastrointestinální endo-
skopie a funkčních gastro-
intestinálních chorob. 
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KN  Jak hodnotíte od-
bornou činnost sekcí 
ČGS (Endoskopické sek-
ce, Sekce ambulantních 
gastroenterologů a Sekce 
mladých gastroenterolo-
gů)?
O vysoce kladně hodno-
cených a hojně navštěvo-
vaných aktivitách Pracov-
ní skupiny pro idiopatické 
střevní záněty jsem hovořil 
již dříve. Ocenil bych ak-
tivní přístup Endoskopické 
sekce a především jejího 
předsedy prof. Rejchrta, 
který vytvořil funkční tým 
zabývající se koncepcí 
Center digestivní endosko-
pie. Tato práce zahrnovala 
nejen průzkum současné 
situace, ale také mnoho 
hodin jednání a diskuzí 
nad jednotlivými návrhy 

s vytvořením konsenzu-
álního materiálu prezen-
tovaného na Ministerstvu 
zdravotnictví. Význam-
ný byl také podíl sekce 
na spoluorganizaci ESGE 
days a Českých a sloven-
ských endoskopických dnů 
v Praze i 43. slovenských 
a českých endoskopických 
dnů v Trenčíně. Byl publi-
kován doporučený postup 
Gastroskopie – standardy 
kvality České gastroente-
rologické společnosti ČLS 
JEP. S aktivitami Endosko-
pické sekce také souvisí 
webové aplikace obsahu-
jící zjednodušené klinic-
ké postupy na webových 
stránkách společnosti. 
Sekce ambulantních gast-
roenterologů odvedla ve-
liký kus práce na poli kul-

tivace sazebníku výkonů. 
Již tradičně je zodpovědná 
za odbornou sekci na ná-
rodním kongresu zaměře-
nou na problematiku am-
bulantní gastroenterologie. 
O činnostech sekce mla-
dých gastroenterologů 
jsem se podrobněji zmiňo-
val již dříve. Zde mohu do-
dat, že předpokládám roz-
voj podpory výboru těmto 
aktivitám. 

KN  Co byste rád vzkázal 
gastroenterologům v ČR? 
V souvislosti s koncem 
funkčního období stávají-
cího výboru bych rád všem 
poděkoval za spolupráci, 
podporu i za zpětnou vaz-
bu včetně pozitivně míně-
né kritiky od členů ČGS, 
které nám umožňovaly 

krůček po krůčku posu-
novat náš obor kupředu. 
Věřím, že vzhledem k vý-
sledkům voleb, bude i nový 
výbor v stávajících projek-
tech pokračovat a já osob-
ně se na tuto práci těším. 
Kromě udržování a zvyšo-
vání kvality v poskytová-
ní zdravotní péče v oboru 
gastroenterologie, bude 
naším cílem další posilová-
ní spolupráce, a to jak mul-
ticentrické, mezioborové, 
tak i mezinárodní. 

Na otázky KN  odpovídal
doc. MUDr. Ilja Tachecí, 

Ph.D., vědecký sekretář ČGS 
ČLS JEP

28. apríl 2023, Štúdio Divadla Andreja Bagara v Nitre

20. ročník slovensko-český
IBD deň v Nitre

Slovenská gastroenterologická spoločnosť
Pracovná skupina pre nešpecifické črevné zápaly SGS
Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS
Gastroenterologické a hepatologické centrumNitra
Vás pozýva na

Diskusné fórum na tému:
IBD v ére rozširujúcich sa terapeutickýchmožností

Omyly vmanažmente IBD
Podujatie je zaradené do kontinuálnehomedicínskeho vzdelávania

www.ibdden.sk

www.ibdden.sk
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České ILCO – pacientská 
organizace stomiků – slaví 
v letošním roce 30 let své 
působnosti. Impulz k zalo-
žení celostátního sdružení 
stomiků přišel v roce 1992 
od doc. MUDr. Tomáše 
Skřičky, který měl jako spe-
cializovaný koloproktolog 
zkušenosti s péčí o stomiky 
v zahraničí. České ILCO je 
stabilní organizace, za 30 
let činnosti stojí v jejím 
čele teprve pátý předseda. 
Současnou předsedkyní je 
Štěpánka Kovaříková, která 
minulý rok vystřídala po je-
denácti letech Marii Ředi-
novou. S postupem času 
se měnily a rostly úkoly 
sdružení. Od prvních krů-
čků, kdy bylo podstatné se 
vzájemně poznat, navázat 
spolupráci a vyměňovat si 
zkušenosti, se činnost roz-
růstala až do dnešní podo-
by, kdy je České ILCO ne-
zastupitelným ochráncem 
práv stomiků a partnerem 
při jednání s nejrůznějšími 

orgány a úřady až po mi-
nisterstvo a Parlament ČR. 
Organizace pomáhá jak 
pacientům, tak zdravotní-
kům. 
Mezi hlavní projekty orga-
nizace patří anketa Moje 
stomická sestra, ve které 
každoročně oceňujeme 
TOP10 sestřiček za jejich 
obětavou práci, profesio-
nalitu, empatii a vstřícnost, 
kterou mají pro každého 
stomika. Věnujeme se též 
systému dobrovolnictví 
a školení dobrovolníků 
z řad zkušených stomi-
ků, kteří podporují nejen 
stomiky, ale i jejich blízké. 
Dodávají jim chuť se lé-
čit a zejména psychickou 
podporu. Nové pacienty 
motivují a ukazují jim, že 
stomií život nekončí. Ně-
kolikátým rokem také rea- 
lizujeme naši netradiční 
putovní výstavu PytlikART – 
malování na stomické po-
můcky, se kterou jsme za-
vítali například do Chebu, Hradce Králové, Ústí nad 

Labem, Hořovic a dalších 
českých měst. Jedenáctým 
rokem také funguje v Praze 
na Vinohradech Informač-
ní centrum pro stomiky, 
kde probíhají konzulta-
ce, přednášky, diskuze, 
workshopy, cvičení a další 
zajímavé aktivity. Aktivní 
jsou také naše regionál-
ní spolky, které pořádají 
pravidelná klubová setká-
ní a kulturně-společenské 
akce, vydávají vlastní regio- 
nální zpravodaje či orga-
nizují rekondiční pobyty. 

Od roku 2022 realizujeme 
rozsáhlý projekt financo-
vaný z Fondů EHP, mezi 
jehož aktivity patří mimo 
jiné ILCO Linka psycholo-
gické pomoci. Stomici či 
jejich blízcí mohou každé 
druhé pondělí od 16 do 18 
hod volat na telefonní čís-
lo 725 556 889. Konzulta-
ce jsou zdarma, dle tarifu 
volajícího. Ke konzultaci 
je možné se zaregistrovat 
na webových stránkách 
www.ilco.cz. 

Mgr. Petra Michálková

České ILCO již 30 let pomáhá stomikům

21. – 23. června 2023
Clarion Congress Hotel 

Olomouc

www.mhconsulting.cz

44. ČESKÉ A SLOVENSKÉ ENDOSKOPICKÉ DNY,
OLOMOUC LIVE ENDOSCOPY 2023 „Multioborová 

spolupráce 
           v digestivní 

endoskopii“

www.mhconsulting.cz
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Rozhovor s hlavním editorem Mařatkovy  
gastroenterologie

KN  17. vzdělávací a dis-
kuzní gastroenterologic-
ké dny zahajujete Vaší 
přednáškou. Jaké téma 
jste vybral?
Slavnostní přednáška, kte-
rou mám tu čest zahajo-
vat 17. vzdělávací a dis-
kuzní gastroenterologické 
dny v Karlových Varech,  
je vzpomínkou na skvě-
lou v odborných kruzích 
ve své době uznávanou 
gastroenteroložku a mi-
mořádného člověka, do-
centku Markétu Jablon-
skou. Měl jsem to štěstí, že 
jsme byli spolupracovníci, 
kolegové, přátelé, názoro-
vě sjednoceni jak v oblasti 
odborné, tak ideologické. 
Propojení slavnostní před-
nášky se jménem docent-
ky Jablonské není zvoleno 
náhodně – byla to právě 
ona, kdo uspořádal první 
Vzdělávací a diskuzní gast-

roenterologické dny v Kar-
lových Varech. 
Docentka Jablonská byla 
komplexně vzdělaný od-
borník. Naším společným 
odborným tématem byla 
problematika a prevence 
kolorektálního karcinomu. 
Volba tématu pro mou 
zahajovací přednášku je 
tedy jednoznačná – jde 
o problematiku sekundár-
ní prevence kolorektálního 
karcinomu. 

KN  Dvousvazková učeb-
nice Mařatkova gastroen-
terologie spatřila světlo 
světa v listopadu loňské-
ho roku a je velmi kladně 
hodnocena. Jaké máte 
další plány s touto kni-
hou?
Mařatkovu gastroenterolo-
gii jsme koncipovali jako 
profilovou učebnici gas-
troenterologie a hepato-
logie tak, aby encyklope-
dicky pokrývala oborovou 
problematiku. Má za cíl 
podat  jasnější pochopení 
základních mechanismů 
onemocnění na buněčné, 
genetické a molekulární 
úrovni, pomoci porozumět 
patofyziologii gastrointes-
tinálních nemocí a one-
mocnění jater, postihuje 
zavedení četných diagnos-
tických testů a postupů, 
z nichž mnohé nahradily 

klasické metody, zahrnuje 
také kombinaci diagnostic-
ké a terapeutické endosko-
pie i farmakologický vývoj 
nových léků na stavy, které 
dříve nebylo možné farma-
kologicky léčit.
Další kapitoly zahrnují ak-
tuální diskuzi o střevním 
mikrobiomu, probiotikách 
a fekální transplantaci mi-
krobiomu, o imunologii 
a nových poznatcích mo-
lekulární genetiky v gas-
troenterologii. Některé 
kapitoly mají výrazný me-
zioborový přesah – zabý-
vají se nemocemi, které 
jsou velkou výzvou pro 
diagnostiku a léčbu v kli-
nické praxi. Součástí knihy 
je i elektronická verze.
Poznatky v gastroenterolo-
gii se každoročně výrazně 
posouvají, mění a rozvíjejí, 
proto již nyní plánujeme 
přípravu 2. vydání. Práci 
na editaci a doplnění o nej-
novější poznatky zahájí-
me již v příštím roce, kdy 
sezvu ediční tým a roky 
2023 a 2024 budou věno-
vány úpravám pro novou 
edici, která by měla vyjít 
v roce 2025. Editací rov-
něž projde i elektronická 
verze učebnice, obsahující 
vedle kompletního textu 
Mařatkovy gastroenterolo-
gie také interaktivní prvky 
s možností vyhledávání, 
nástroje pro psaní pozná-
mek, podtrhávání textu 
a pořizování výpisků, videa 
prezentující diagnostické 
metody a operační výko-
ny, testové otázky, které 
prověří znalost přečtené 
kapitoly a další praktické 
informace. 

KN  Jste předsedou Spo-
lečnosti pro gastrointes-
tinální onkologii. Můžete 
přiblížit spolupráci této 
společnosti s Českou gas-

troenterologickou společ-
ností?
Obě společnosti vzájemně 
úzce spolupracují. Existuje 
řada společných projektů, 
jako například zřízení en-
doskopických center.  Je 
výhodou, že ve výboru 
Společnosti pro gastroin-
testinální onkologii jsou 
i členové výboru České 
gastroenterologické spo-
lečnosti, např. primář bes-
kydského gastrocentra Petr 
Vítek nebo profesor Rejchrt, 
takže velmi dobře funguje 
vzájemná informovanost. 
Největší recentní věcí je, že 
Společnost pro gastrointes-
tinální onkologii připravuje 
kurikulum pro plánovanou 
nástavbu pro vzdělávání 
v oblasti gastrointestinální 
onkologie. Tento projekt 
bych rád realizoval ve spo-
lupráci s Českou gastroen-
terologickou společností. 

KN  Dne 28. října 2022 
jste převzal z rukou pre-
zidenta republiky Miloše 
Zemana státní vyzname-
nání – medaili za zásluhy 
1. stupně jako uznávaný 
odborník v oboru gast-
roenterologie a iniciátor 
zavedení plošného scree-
ningu rakoviny tlustého 
střeva v České republice. 
K ocenění blahopřejeme. 
Kam se obor gastroente-
rologie posouvá a jakou 
vidíte jeho budoucnost?
Obor gastroenterologie se 
rozvíjí převratným tem-
pem, jak v oblasti diagnos-
tických testů a postupů, tak 
v oblasti endoskopie, far-
macie. 
Osobně vidím velký úkol 
především v oblasti pre-
vence. 
Pokud jde o kolorektální 
karcinom, data jasně ho-
voří o významu prevence – 
díky celosvětově ojedině-

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Foto z předávání státních vyznamenání, Česká televize
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lému projektu Národního 
screeningu KRK v České 
republice se daří zajistit 

včasný záchyt karcinomu 
kolorekta, což zřetelně zvy-
šuje úspěšnost léčby těchto 

nádorů a výrazně snižuje 
mortalitu. Pro představu 
v roce 2008 byla Česká re-

publika v oblasti mortality 
na karcinom kolorekta ce-
losvětově na 3. místě. Deset 
let poté, po úspěšném za-
vedení řízeného screeningu 
KRK cílových skupin jsme se 
posunuli až na 26. místo. 
Velký úkol pro gastroente-
rologii pro příští roky osob-
ně spatřuji v oblasti pre-
vence rakoviny pankreatu. 
Zajištění časné diagnostiky 
karcinomu pankreatu, kde 
nejsme tak daleko, jako by-
chom měli býti, je metou, 
ke které budeme v násle-
dujících letech směřovat.

Na otázky KN  odpovídal
prof. MUDr.

Miroslav Zavoral, Ph.D., 
ředitel Ústřední vojenské 
nemocnice – VFN Praha,
Předseda Společnosti pro 

gastrointestinální onkologii6. Národní kongres o kolorektálním karcinomu – Zavoral, Suchánek, Duda, Hoch, Urban, Vítek

V roce 2022 byla založena 
Pracovní skupina pro mo-
tilitu GIT (PSMGIT) s cílem 
sdružit odborníky v ČR, 
kteří se zabývají výzku-
mem, diagnostikou a léč-
bou poruch motility GIT. 
Mezi členy PSMGIT jsou 
prof. Martínek, doc. Dolina, 
doc. Tachecí, dr. Vacková, 
dr. Šťovíček, doc. Koželu-
hová, dr. Balihar, dr. Koneč-
ný, dr. Košťálová. Složení 
skupiny není striktně uza-
vřeno, v plánu skupiny je 
flexibilní rozšiřování členů 
se zájmem o práci na pro-
blematice dysmotilit. Pro-
blematika onemocnění, 
spjatých s motilitou, narůs-
tá úměrně novým znalos-
tem a vyšetřovacím postu-
pům, které je třeba mnohdy 
kriticky zhodnotit a vytvořit 
ucelený názor na indika-
ce a využitelnost. Tím, že 
řada poruch má v popula-
ci vysokou prevalenci, má  
jejich diagnostika i léčba 
značný socioekonomický 
dopad na zdravotní systém. 
Racionalizace vyšetřova-

cích a terapeutických po-
stupů by měla vést k vyšší 
dostupnosti specializované 
péče a rovněž i k ekono-
mickému benefitu posky-
tovatelů zdravotní péče.  

Pracovní skupina bude mít 
tyto základní cíle:
1. Propojení „motilitních“ 
center v ČR s koordinací 
výzkumných aktivit i sla-
děním metodologie pro-
vádění vyšetření a případ-
ně i léčebných postupů.
2. Tvorba doporučených 
postupů (diagnostika, léč-
ba) s ohledem na meziná-
rodní doporučení.
3. Snaha o definici nových 
kódů při úhradě dosud ne-
hrazených diagnostických 
či léčebných metod a sna-
ha o zajištění adekvátní 
úhrady již stávajících me-
tod.
4. Zlepšení multioborové 
spolupráce.
Dne 19. 4. 2022 proběhlo 
virtuální jednání skupiny 
s vytyčením úkolů, týkají-
cích se přípravy na up-gra-

de doporučení pro Bar- 
rettův jícen, RCHJ a EER, 
up-grade kódu jícnové 
manometrie a  anorektální 
manometrie. Prvním po-
zitivním  výsledkem byla 
aktivita MUDr. Z. Vackové, 
MUDr. L. Hrdličky s tech-

nickým supportem firmy 
Imedex na úpravě kódu 
HRM jícnové manometrie 
při jednání na VZP. Do kon-
ce roku 2022 je v plánu dal-
ší setkání skupiny.

doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
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Mezioborová spolupráce České gastroenterologické 
společnosti s Českou onkologickou společností

Maligní onemocnění jsou 
svojí četností a závažnos-
tí jedním z nejvýznam-
nějších úkolů světového 
i českého zdravotnictví. 
V léčebných výsledcích 
i dostupnosti péče česká 
onkologie nikterak neza-
ostává. Je hodnocena na  
8. místě ve světě v roce 2021 
v anketě, kterou publikoval 
časopis Economist. Navíc 
v této anketě nebylo zdů-
razněno, že čeští pacienti 
mají péči plně hrazenou 
ze zdravotního pojištění, 
což péči ještě více zhod-
nocuje. Co je základním 
kamenem pro poskytování 

kvalitní péče v onkologii? 
Je to jednoznačně centrali-
zace vysoce specializované 
péče v onkologii do Národ-
ních onkologických cen-
ter (NOC) a do Komplex-
ních onkologických center 
(KOC). Dvě Národní cen-
tra v Praze a Brně mají šíři 
své působnosti i v oblasti 
vzácných maligních one-
mocnění a v oblasti dětské 
onkologie, jsou zapojena 
do mezinárodních klinic-
kých i vědeckých institucí. 
Další nezbytností pro po-
skytování vysoce speciali-
zované i standardní péče 
v onkologii jsou dodržova-
né klinické doporučené po-
stupy. Česká onkologická 
společnost vydává každého 
půl roku soubor klinických 
doporučených postupů, 
včetně odkazů na aktuál-
ní mezinárodní standardy, 
ze kterých vychází, v tzv. 
Modré knize. Součástí jsou 
i odkazy na aktuální stav 
hrazené péče plátci. V ne-
poslední řadě je naprosto 
nezbytnou povinností refe-
rování pacientů v multidis-

ciplinárních týmech (MDT). 
Mezioborová spolupráce je 
v současné době vysoké 
specializace každé medi-
cínské disciplíny samozřej-
mostí. Konzultace pacienta 
týmem od vyslovení po-
dezření na malignitu či při 
zjištěném pozitivním histo-
patologickém nálezu musí 
být podmínkou pro stano-
vení dalšího diagnosticko – 
terapeutického postupu. 
Mnohdy již vyslovení po-
dezření na malignitu by 
mělo vést pacienta do MDT 
ve vysoce specializova-
ném centru, tedy do KOC. 
Zde je totiž i záruka kvalitní 
a rychlé diagnostiky zobra-
zovacími, endoskopickými 
i histopatologickými me-
todami, včetně stanovení 
molekulárně biologických 
prediktivních a prognos-
tických markerů. Přesná 
a rychlá diagnostika je zá-
rukou zlepšení prognózy 
pacienta bez zbytečného 
opakování vyšetření, kte-
ré proces prodlužuje a má 
vliv na kvalitu i délku živo-
ta nemocného. Vytváření 

vysoce specializovaných 
center pro léčbu se již uká-
zalo jako velmi přínosné, 
proto i pro diagnostiku ma-
ligních onemocnění je nyní 
v popředí zájmu realizovat 
tvorbu center, která budou 
zárukou včasné a precizní 
diagnózy. Jedině pracoviště 
s koncentrací erudovaného 
personálu, který má prove-
deno dostatečné množství 
výkonů, je zárukou kvality. 
Součástí procesu tvorby 
vysoce specializovaných 
center musí být i pracoviště 
terapeutická. U systémové 
a radiační léčby již existují 
a je nutné v čase zvážit, zda 
řešení všech i málo četných 
diagnóz má být ve všech 
KOC. Příkladem je léčba 
neuroendokrinních nádorů, 
gastrointestinálních stro-
málních nádorů, nádorů 
štítné žlázy apod. V radiační 
onkologii např. celotělové 
ozáření. K čemu je ale nut-
né velmi záhy přistoupit, je 
tvorba chirurgických vyso-
ce specializovaných center. 
Centra musí být zajištěna 
týmem lékařů od přípravy 

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
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pacienta k výkonu, prove-
dení výkonu i pooperační 
péči včetně mnohdy nut-
né vysoce specializované 
péče anesteziologicko-re-
suscitační. Zde jistě nebude 
počet chirurgických center, 
která budou specializována 
na chirurgii hrudníku, plic, 
či pankreatu, jater ve stej-
ném počtu jako je počet 
KOC. Budou ale jednoznač-
ně vázána na specializova-
ný diagnostický tým.

V blízké budoucnosti je 
třeba vytvořit MDT, kte-
ré budou orientovány 
na konkrétní skupiny dia-
gnóz napříč komplexními 
onkologickými týmy, kde 
budou referováni pacienti, 
kteří by řešení své nemoci 
měli mít ve vysoce speci-
alizovaných diagnosticko- 
-terapeutických týmech, 
na akreditovaných pra-
covištích, kdy plátci péče 
by takové výkony vlastně 

soubory výkonů propláceli 
právě a jen těmto centrům. 
To je cesta k zvýšení kvality 
a dostupnosti vysoce spe-
cializované péče. Do MDT 
by mohli referovat nemoc-
né s vysokým podezřením 
na onemocnění i praktičtí 
lékaři. Cesta pacienta sys-
témem by byla přímočará, 
rychlá a s velkým přínosem 
pro pacienta. Kvalita péče 
by nebyla regionálně roz-
dílná.

Mezioborová spolupráce 
se týká všech specializací. 
Oblast gastroenterologie 
v ní zaujímá stěžejní mís-
to. Je na nás, jak dokážeme 
nesobecky a profesionálně 
spolupracovat v zájmu pa-
cienta. 

doc. MUDr. Jana Prausová, 
Ph.D., MBA

předsedkyně České onkolo-
gické společnosti ČLS JEP
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Čestná členství České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

prim. MUDr. Ivo HORNÝ
• narozen 5. 10. 1957 v Prachaticích
• 1983  promoce na 1. LF UK v Praze
• 1983  Interní oddělení Nemocnice Strakonice
• 2000  jmenován primářem Interního odd. Nemocnice Strakonice
• člen ČGS
• hraje závodně ping-pong, jezdí na kole a na lyžích, uběhl 3 pražské maratony
• jedna z nejvýraznějších postav klinické gastroenterologie a zejména digestivní endoskopie 

posledních dvou dekád nejen v Jihočeském kraji, ale celorepublikově. Významně přispěl 
k rozšíření terapeutických výkonů v oblasti pankreatobiliární endoskopie

• vychoval několik mladých endoskopistů, kteří dosahují špičkové úrovně
• dosáhl toho navzdory absenci akademického zázemí, v podmínkách okresní nemocnice

MUDr. Pavel TRUNEČKA, CSc.
• narozen v Praze v roce 1957 
• 1982 promoce na 1. LF UK v Praze
• 1982–1993 I. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, vedoucí endoskopie
• 1993–1994 Hubert H. Humphrey fellowship program na Tulane University of New Orleans 

a v Mount Sinai Medical Center New York – transplantace jater
• 1995 Klinika hepatogastroenterologie IKEM – vedoucí hepatolog, zástupce přednosty kliniky
• 2007–2017 přednosta Transplacentra IKEM
• 2017–doposud vedoucí hepatologické ambulance Kliniky hepatogastroenterologie IKEM

Publikační a výzkumná činnost
• Patří ke generaci, kterou významně ovlivnila stáž uspořádaná Nizozemskou gastroentero-

logickou společností v roce 1992 (Zwolle, Amsterdam, Rotterdam)
• Lékařská praxe dr. Trunečky je zaměřena především na transplantační hepatologii a více 

než 2 dekády se věnoval organizaci transplantace jater
• Jeho vědecká práce je zaměřena na studium imunosuprese, změny jaterního štěpu 

po transplantaci jater, především na steatózu a na protilátkami zprostředkovanou rejekci
• Je autorem nejméně 82 odborných časopiseckých publikací, koeditorem 2 knižních pub-

likací a autorem řady kapitol o transplantaci jater ve významných českých monografiích
• Publikoval ale i řadu článků popularizujících transplantaci jater a dárcovství orgánů
• Organizoval řadu odborných konferencí, např. konference Dárce orgánů a Klinický update 

(5 ročníků), kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP a v roce 2017 byl lo-
kálním organizátorem kongresu ILTS (International Liver Transplantation Society v Praze)

• Vyučuje na 1. a 3. LF UK v Praze

Členství v odborných společnostech
• Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
• Česká hepatologická společnost ČLS JEP  – čestný člen
• Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP – zakládající člen

prim. MUDr. Ivo Horný

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

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-2022/
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Jsme pacientská organi-
zace, která se zaměřuje 
na pomoc lidem, kteří musí 
ze zdravotních důvodů,  
tj. kvůli nesnášenlivosti lep-
ku, dodržovat celoživotně 
bezlepkovou dietu.
Naším cílem je naučit lidi, 
jak žít běžný život i s ná-
ročným dietním omeze-
ním. Za tím účelem provo-
zujeme informační portál 
www.celiak.cz,  realizujeme 
osvětové kampaně, vydá-
váme brožury „Bezlepková 
dieta – Jde to i bez lepku“ 
a další materiály. Pro dětské 
pacienty máme brožuru 
„Celiakie pro děti“ s edukač-
ním pexesem. Součástí naší 
činnosti je medializace ce-
liakie a pořádání konferencí 
Fórum celiaků-Gluten Free 
Prague Expo a Vánočních 
bezlepkových trhů. Pro lidi 
na bezlepkové dietě je dů-
ležité nejen poznat svoji 
nemoc, ale i to, jak se s ní 
vyrovnat. Na těchto akcích 
mají možnost setkat se 
s výrobci a dovozci bezlep-
kového sortimentu, což jim 
pomáhá v orientaci při na-
kupování.  Pořádáme také 
online semináře zaměřené 
na pravidla bezlepkové die-
ty a běžný život s bezlepko-
vou dietou.

Jsme členy mezinárodní 
organizace evropských ce-
liaků AOECS, která sdružuje 
organizace, věnující se ce-
liakii a bezlepkové dietě na-
příč Evropou. Spravujeme 
evropský licenční systém 
pro označování bezlepko-
vých potravin symbolem 
přeškrtnutého klasu. Půso-
bíme v Pracovní skupině 
pro celiakii při Pacientské 
radě ministra zdravotnictví 
ČR. Spolupracujeme s Pra-
covní skupinou pro celiakii 
ČGS ČLS JEP.

WWW.CELIAK.CZ
Portál celiak.cz obsahuje 
vše, co pacienti na bezlep-
kové dietě potřebují znát 
o onemocnění, diagnos-
tice, legislativě, sociál-
ních otázkách, stravování, 
přípravě jídel, stravování 
mimo domov a další. 
Prostřednictvím objednáv-
kového formuláře na webu 
lze naše edukační materiá-
ly objednávat, zasíláme je 
do gastroenterologických 
ordinací, nutričním terape-
utům i jednotlivým pacien-
tům.
Učíme pacienty/celiaky, že 
to JDE I BEZ LEPKU! 

Ing. Ivana Lášková

SPOLEČNOST PRO BEZLEPKOVOU DIETU Z.S. – CELIAK.CZ

Konference pro pacienty

Bezlepkový trh

PEXESO
PRO MALÉ
CELIAKY

Vydala: Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. v roce 2021
Ilustrace: Dagmar Medzvecová

sekretariat@sgssls.sk www.gastroforum.sk

Pozývame Vás na

18. – 20. január 2023

Hotel Patria - Štrbské pleso

XXVIII. ročník

Gastrofórum
2023

www.gastroforum.sk
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Založení spolku vznik-
lo v roce 2015 z iniciativy 
manželů Birgit a Vincen-
ta Zoundjiekponových  
ve Vídni, kde spolek půso-
bí pod názvem Gesundheit 
für Benin – Bénin Santé. 
Díky ostravským pracovním 
a přátelským kontaktům 
„Vinciho“ vznikla „odnož“ 
vídeňské organizace a pod 
označením Spolek přátel 
Bénin Santé, která byla re-
gistrována u Krajského sou-
du v Ostravě v roce 2016 
(www.beninsante.org IČO: 
05058813. Registrovana 
v ČR pod L 15036/RD8/
KSOS a v Rakousku pod 
ZVR 749739278). 

Oba spolky jsou nevládní 
neziskové organizace, je-
jichž hlavním cílem a úko-
lem je podílet se na zlep-
šení zdravotní situace 
v Beninu, zvláště se zaměře-
ním na pomoc lidem v nou-
zi. Prevence není obvyklá, 
návštěvy u lékaře si hradí 
nemocný sám, veškeré lé-
kařské úkony se platí v ho-
tovosti a v zemi je nedosta-
tek specialistů. V odlehlých 
oblastech nezajišťují péči 
o nemocné lékaři, ale osoby 
s jakýmkoliv zdravotnickým 
vzděláním jako pečovatelky 
nebo porodní asistentky.
Díky finanční podpoře čle-
nů a přátel Spolku (ve Vídni 

i Ostravě) se dosud podařilo 
v koordinaci činnosti reali-
zovat několik projektů:
• Projekt „společně proti 
hepatitidě B“
Přestože Afrika bývá obec-
ně spojována spíše s AIDS 
a malárií, nebezpečným 
a méně nápadným zabijá-
kem v západní Africe je he-
patitida B s jejími následky. 
Následkem pozdní diagnos-
tiky umírá i mnoho mladých 
Beniňanů v produktivním 
věku, což nadále zhoršuje 
ekonomickou situaci této 
chudé země. Je pravdou, že 
se před několika lety v Beni-
nu stalo očkování proti B he-
patitidě součástí všeobec-

ného dětského očkovacího 
programu, ale vzhledem 
ke skutečnosti, že se všech-
ny děti nerodí v nemocnici 
a také informovanost oby-
vatelstva je nedostatečná, 
neexistuje záruka, že všech-
ny děti jsou proočkovány.  
Jedním z projektů spolku BS 
je prohloubení proočkování 
dětské a dorostové popu-
lace. Naší primární cílovou 
skupinou se staly děti pře-
vážně ze sirotčinců. 
Společně s místní partner-
skou organizací, která je zá-
rukou, že peníze se dosta-
nou k potřebným osobám, 
každým rokem přispíváme 
na organizování:

V rámci osvětové informační 
kampaně ve školách a sirot-
čincích se v konaly přednáš-
ky o rizicích, prevenci i léčbě 
jaterních onemocnění. Jed-
nou z akcí konaných společ-
ně s dalšími organizacemi 
je i pochod proti hepatitidě, 
který se koná každým rokem, 
v červenci. 
 Spolek BS byl jedním z ini-
ciátorů probíhající diskuze 
na půdě beninského parla-

mentu týkající se přijetí záko-
na o státem hrazeném očko-
vání proti hepatitidy a její 
léčbě. 
• „Doktoři pro Benin“
V rámci tohoto projektu 
probíhá od roku 2017 mise 
českých lékařů různých od-
borností do Beninu, které se 
účastni lékaři z Olomoucké 
fakultní nemocnice, Nemoc-
nice Agel  Ostrava-Vítkovice 
a Nemocnice Třinec. 

Spolek přátel Bénin Santé

- osvětové informační kampaně

- osvětové informační kampaně - očkování 
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• Popis memoranda partnerství 
a spolupráce mezi českou a benin-
skou gastroenterologickou společ-
nosti: Listopad 2015

• 2015–2022:
A – Vzdělání:

- Participace a aktivní účast 
beninské delegace na kongresu 
ČGS v Ostravě v 2017 a v Praze 
v 2019

- Stáže beninských gastroentero-
logů v českých nemocnicích – 
2019, 2022

- Umožnění beninským kolegům 
publikovat v českém časopisu 
Gastroenterologie a hepatologie 

- Podpora digestivní endoskopie 
v Beninu

B – Humanitární akce  
v Beninu:

- Roční mise českých lékařů 
v Beninu 

- Projekt „ vše proti B“= všichni 
proti virové hepatitidě B od 2015 
(očkováno více než 850 dětí 
proti hepatididě B)

- spontánní pomoc na zdravotní 
péči rodinám v nouzi

Tyto akce se podařily díky partner-
ství s ČGS a s pomocí české a ra-
kouské nadace Spolek přátel Benin 
Sante a Gesundheit für Benin –  
Bénin Santé.

Snaha naší organizace je působit přímo v africké zemi, pomáhat zlepšit zdravotní péči přímo na místě. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte. Protože každá pomoc se počítá.

Další činnosti našeho spolku lze shrnout do následujících bodů:

- zvýšení proočkovanosti  
proti hepatitidě B

- odesílání zdravotnického 
materiálu 

- spontánní zdravotní  
pomoc rodinám v nouzi 

Sedm let česko-beninského partnerství

Členové rady ČGS a a zástupce beninské společnosti gastroenterologie – Praha 2015 

Podpora digestivních endoskopií v Beninu – březen 2022
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Mise českých lékařů v Beninu – březen 2022  Stáž beninského gastroenterologa ve FN Olomouc 2019

Stáž beninského gastroenterologa ve FN Olomouc 2022 Operované děti při misi – březen 2022

Děkujeme všem za finanční i materiální podporu.
 

Transparentní účet: 2001708800/2010. 
IBAN: CZ47 2010 0000 0020 0170 8800. 

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXX

www.beninsante.org IČO: 05058813. Registrovana v ČR  
pod L 15036/RD8/KSOS a v Rakousku pod ZVR 749739278  
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17. června 2022 se po dvou 
„covidních“ letech a mi-
nimu prezenčních akcí 
opět uskutečnil, tentokrát 
výroční XX. Pankreatolo-
gický den v Brně. Celo-
denní pracovní program 
byl vyplněn 21 sděleními 
velmi vysoké kvality s bo-
hatou odbornou disku-
zí. Odborný program byl 
doplněn organizačními 
změnami ve vedení Čes-
kého pankreatologického 
klubu – pracovní skupi-
ny ČGS-ČLS (dále ČPK – 
p.s.). Zakladatel Českého 
pankreatologického klubu 
a dosavadní předseda ČPK 
– p.s. prof. MUDr. Petr Dítě, 
DrSc., se rozhodl odstoupit 
z vedení ČPK – p.s. a navr-
hl jako příštího předsedu 
doc. MUDr. Martina Loveč-
ka, Ph.D. Tento návrh přijal 
a účastníky Pankreatolo-
gického dne byl hlasová-
ním většinou účastníků 
zvolen na nejbližší období 
za předsedu ČPK – p.s. Ak-
tuálním cílem ČPK – p.s. 
je uspořádání sekce pan-
kreatologie s postgradu-
álním zaměřením v rámci 
nadcházejícího sympozia:  
17. vzdělávací a diskusní 
gastroenterologické dny 
1.–3. 12. 2022 v Karlo-
vých Varech. Sekce pan-
kreatologie je zařazena 
do programu 1. 12. 2022 
v odpoledních hodinách 
a po ukončení odborného 
programu bude v Malém 
sále kongresového centra 
hotelu Thermal krátká pra-
covní schůzka ČPK – p.s. 
(www.gastrodny.cz).

Tématem bude plán čin-
nosti ČPK – p.s. na rok 2023, 
ale i seznámení se struktu-
rou Evropského pankrea-
tologického klubu (EPC – 
www.europeanpancrea-
ticclub.org), jak se stát čle-

nem a výhody přinášející 
členství v EPC. Evropský 
pankreatologický klub byl 
založen v roce 1965 v Lon-
dýně na sympoziu o pan-
kreatu jako neformální 
skupina klubového cha-
rakteru a v té době se stala 
jedinou vědeckou společ-
ností zameřenou na pan-
kreas a pankreatologii 
na světě. Od roku 1967 se 
konají prakticky každoroč-
ně meetingy EPC. V roce 
1973 členové EPC rozhodli 
o vytvoření vnitřních pra-
videl či stanov. V roce 1992 
se EPC stal členem UEG. 
V roce 2000 vzniká Čes-
ký pankreatologický klub, 
založený prof. MUDr. Pe-
trem Dítě, DrSc. Časopis 
Pancreatology se stává 
oficiálním časopisem EPC 
v roce 2001. V roce 2012 
pak byl uspořádán mimo-
řádně úspěšný 44. Meeting 
Evropského pankreato-
logického klubu v Praze, 
jehož prezidentem byl 
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. 
Počet účastníku každoroč-
ního Meetingu EPC neu-
stále narůstal a 50. jubilej-
ní v Berlíně byl co se týče 
počtu účastníků rekordní. 
V roce 2020 se pak poprvé 
uskutečnil – sice vynuce-
ně - ve virtuální podobě.   

Současná struktura vedení – 
rada EPC (EPC Council) 
sestává z generálního se-
kretáře prezidenta (odstu-
pující prof. Mathias Löhr – 
Karolinska Stockholm, 
nastupující dr. Gabriele 
Capurso – San Raffaele 
Milano), pokladník – Jo-
nas Rosendahl (Halle), 
prezident EPC (2021 Aldo 
Scarpa, 2022 Natalyia Gu-
bergrits, 2023 Heiko Witt)  
a  8 radních – z různých ev-
ropských členských zemí – 
4 z oblasti základního vý-

zkumu a 4 z klinických 
věd. V radě jsou i zástupci 
mladých členů do 45 let 
a představitelé UEG. Vede-
ní EPC zajišťuje rada, která 
rozhoduje o všech nále-
žitostech, které nepřísluší 
valné hromadě.

Valnou hromadu tvo-
ří všichni platící členové 
a rozhodují o volbě pre-
zidenta, sekretáře, po-
kladníka, radních, poklad-
ně, poplatcích, úpravách 
a změnách statusu EPC, 
spolupráci s ostatními spo-
lečnostmi atd.  

Cílem EPC potažmo ČPK 
je udržovat kontakty mezi 
evropskými pracovníky 
základního výzkumu a kli-
nického výzkumu, jejichž 
zájmem je slinivka břišní 
a její onemocnění. Dalším 
cílem je pořádat každoroč-
ní setkání zaměřená všem 
aspektům pankreatu (EPC 
annual meeting, Pankrea-
tologický den). Podporovat 
vědecký, epidemiologický 
a klinický výzkum pankre-
atických funkcí, preven-
ce nemocí, diagnostiky 
a léčby onemocnění sli-
nivky. Vytvářet možnosti 

pro vzdělávací kontakty 
a pobyty a podporovat 
postgraduální vzdělávání 
a trénink. Podporovat dal-
ší setkávání a spolupráci 
na poli pankreatologie, 
které jsou organizovány 
národními členskými or-
ganizacemi EPC. Šířit po-
vědomí o aktivitách EPC 
a zveřejňovat vzdělávací 
materiály, které vedení 
EPC považuje za potřeb-
né a vhodné. Následující 
meetingy EPC budou tyto: 

• 55. meeting EPC 2023 
Alpbach, Rakousko

• 56. meeting EPC 2024 
Santiago de Compostella, 
Španělsko

• 57. meeting EPC 2025 
Düsseldorf, Německo

Příští Pankreatologický 
den Českého pankreato-
logického klubu – p.s. ČGS 
se bude konat 16. 6. 2022, 
nejpravděpodobněji opět 
v Brně. Program a lokalita 
bude upřesněna do konce 
roku 2022.

doc. MUDr. Martin  
Loveček, Ph.D.

Český pankreatologický klub,  
pracovní skupina ČGS ČLS v roce 2022
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V roce 1965 byl v Londýně 
založen Evropský pankre-
atologický klub (EPC). Jed-
ním ze zakladatelů a čle-
nem prvního evropského 
výboru byl prof. Herfort 
(zakladatel moderní české 
pankreatologie). Prof. Her-
fort byl také prezidentem 
evropského pankreatolo-
gického kongresu v Praze 
(1968).
Česká pankreatologie měla 
a má to velké štěstí, dá-li 
se to tak pomyslně označit, 
že v průběhu času v jejím 
čele vždy stály významné 
osobnosti, které určovaly 
vysoký standard klinické 
medicíny, zaváděly do pra-
xe nové diagnostické a te-
rapeutické metody, byly 
motory výzkumu a garan-
tovaly též nezbytný aka-
demický rozměr. Kromě již 
zmíněného prof. Herforta 
to v novodobé historii byli / 
jsou především prof. Frič, 
prof. Bartoš, prof. Kojec-
ký, prof. Fixa, prof. Krška, 
prof. Zavoral, prof. Ryska, 
prof. Kala, prof. Skalický, 
prof. Saudek, prof. Gürlich, 
prof. Špičák, prof. Šnajdauf, 
abychom uvedli alespoň 
některé z nich. 
Mezi přední české osob-
nosti evropského for-
mátu nepochybně patří 
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. 
Prof. Dítě se věnoval pankre-
atologii v celém rozsahu, ať 
už se jednalo o vyšetřování 
exokrinní funkce pankre-
atu, ERCP (metodu zavedl 
v Hradci Králové v roce 1980 
u dospělých a 1982 u dětí), 
léčbu chronické pankreati-
tidy nebo prioritní výzkum 

autoimunitní pankreatitidy. 
Jako první v České repub-
lice provedl papilotomii 
pankreatického vývodu 
a jeho drenáž (1982). Byl 
a je velmi aktivní i na me-
zinárodním poli. V roce 
2012 byl, coby prezident 

EPC, pořadatelem evrop-
ského pankreatologického 
kongresu v Praze. Ve stej-
né období (2010–2012) byl 
i prezidentem EAGEN (Eu-
ropean Association for Gas-
troenterology, Endoscopy 
and Nutrition). Obdivuhod-
né je také vědecké dílo 
prof. Dítě. Z dlouhého výčtu 
je třeba připomenout ales-
poň prioritní práci srovná-
vající endoskopickou a chi-
rurgickou léčbu chronické 

pankreatitidy (Endoscopy 
2003; 35(7): 553-558). Svoji 
neobyčejnou cestu završil 
v letošním roce slavnostní 
přednáškou „Non-alcoho-
lic fatty pancreatic disease“ 
na evropském pankreatolo-
gickém kongresu v Kyjevě, 

kde obdržel i prestižní cenu 
„EPC Live Award“ za rozvoj 
pankreatologie na meziná-
rodním poli.
Prof. Dítě spolu se svými 
spolupracovníky v Hradci 
Králové založil a každoroč-
ně pořádal oblíbený „Hra-
decký pankreatologický 
den“ (poprvé v roce 1982), 
který pak před 22 lety pře-
transformoval v celostát-
ní „Pankreatologický den“, 
pořádaný již v Brně. V roce 

1995 prof. Dítě založil Čes-
ký pankreatologický klub. 
Ten se stal členem EPC 
a pracovní skupinou České 
gastroenterologické společ-
nosti. Po celé období jeho 
existence až do současnosti 
prof. Dítě byl a je motorem 
všech jeho aktivit, od vý-
zkumných, přes klinické, až 
po organizační a vzdělávací.
Na jubilejním XX. pankreato-
logickém dnu v Brně předal 
prof. Dítě pomyslnou štafe-
tu vedení klubu. Za jeho mi-
mořádnou práci pro českou 
a evropskou pankreatologii 
patří prof. Dítě mimořádný 
obdiv a velké poděkování. 
Novým předsedou Českého 
pankreatologického klubu – 
pracovní skupiny ČGS je 
od června 2022 doc. Martin 
Loveček (I. chirurgická klini-
ka LF UP a FN Olomouc). 
Před Pankreatologickým 
klubem nyní stojí nové 
výzvy a nové úkoly. Mezi 
hlavní patří především 
screening a diagnostika 
karcinomu pankreatu v čas-
ném stadiu onemocnění. 
Karcinom pankreatu patří 
mezi malignity s nejhorší 
prognózou a v roce 2030 
bude pravděpodobně třetí 
nejčastější příčinou úmrtí 
na maligní choroby.
Zájemce o bližší historii 
pankreatologického klubu 
je možno odkázat na text 
„O pracovní skupině – Čes-
ká pankreatologický klub 
v roce 2019“, dostupný v ar-
chivu aktualit (https://www.
cgs-cls.cz/cpk-pracovni-
-skupina/).

prof. MUDr. Jan Bureš, Ph.D.

Pankreatologický klub a prof. Petr Dítě

STÁNEK ČGS NAJDETE: PŘEDSÁLÍ VELKÉHO SÁLU  
HOTELU THERMAL – STÁNEK Č. 1

• PŘIJĎTE SI AKTUALIZOVAT SVÉ ÚDAJE       • DÁREK PRO KAŽDÉHO NÁVŠTĚVNÍKA

• SPOLUPRÁCE S BENINSKOU GASTROENTEROLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ
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37.
SLOVENSKÝ A ČESKÝ 
GASTROENTEROLOGICKÝ

KONGRES
Hotel Sheraton
Bratislava

30. 11. - 1. 12.
2023

SAVE 

THE DATE
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