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Rozhovor s novým předsedou ČGS ČLS JEP

KN  Byl jste zvolen před-
sedou ČGS. Proč jste 
kandidoval a co je Vaší 
motivací pro tuto čin-
nost?
Česká gastroenterologie 
prochází v posledních 
letech nesmírně zajíma-
vým obdobím spojeným 
s rozvojem léčebných 
i diagnostických mož-
ností a změnou někte-
rých zásadních paradig-
mat oboru. Já osobně 
jsem měl to štěstí, že 
jsem se stal právě v tom-
to období ve výboru ČGS 
součástí týmu nesmírně 
inspirativních osobnos-
tí s vysokým morálním 
i odborným kreditem.  
V pozici vědeckého se-
kretáře mi bylo ctí být 
součástí několika pro-
jektů, které zahrnovaly 
nejen standardní aktivi-
ty odborné společnosti, 
ale také tvorbu a rozvoj 
strategických vizí posu-
nujících náš obor do bu-
doucnosti a přesahujících 
jedno funkční období. 
Tato práce se nám i přes 

objektivně složité obdo-
bí dané pandemií covid 
19 a dalšími závažnými 
politickými i ekonomic-
kými změnami (pokud mi 
dovolíte být trochu ne-
skromný) myslím dařila. 
Vzhledem k tomu, vzhle-
dem k mé motivaci roz-
dělanou práci dále roz-
víjet i vzhledem k silné 
podpoře, kterou jsem cítil 
ze strany svých kolegů 
a spolupracovníků, jsem 
se rozhodl nabídnout své 
služby české gastroente-
rologii v pozici předsedy 
ČGS a tato moje nabídka 
byla většinou členů vý-
boru akceptována. Sou-
časně byli zvoleni také 
další funkcionáři výboru 
a je mi ctí i potěšením 
oznámit, že ve vedení vý-
boru budu spolupracovat 
s doc. Faltem (1. místo-
předseda), doc. Bortlí-
kem (2. místopředseda) 
a dr. Ďuricovou (vědec-
ký sekretář). Jako velikou 
výhodu vnímám to, že 
v posledních volbách byla 
naprostá většina výboru 
znovuzvolena, a že tedy 
mohu využít sehranosti 
týmu a nastavené pozitivní 
spolupráce k bezprostřed-
nímu pokračování plně-
ní úkolů, které před námi 
v budoucnu stojí. Vnímám 
také silný mandát (udě-
lený výboru ve volbách) 
jako potvrzení správnosti 
nastoleného kurzu, který 
směřuje k moderní, silné, 
transparentní a akční od-
borné společnosti.

KN  Co považujete 
za prioritní úkoly výbo-
ru ČGS v nadcházejícím 
období?
V nejbližších dnech bude 
probíhat diskuse nově 
zvoleného vedení ČGS 
jejímž cílem bude potvr-
dit či korigovat strategic-
ké směřování společnosti 
v následujícím volebním 
období. V rámci výbo-
ru si znovu definujeme 
a rozdělíme zásadní úkoly 
a určíme týmy, které bu-
dou za jejich plnění zod-
povědné.  Základní cíle 
činnosti odborné spo-
lečnosti, tedy zlepšování 
zdravotní péče v oblasti 
gastroenterologie založe-
né na kvalitní medicíně 
a vytváření co nejlepších 
podmínek pro její realiza-
ci, zůstávají samozřejmě 
stejné. Sám za sebe vidím 
priority v několika dalších 
oblastech.
  
První z nich je význam-
né zvyšování zapojení 
mladé generace gastro-
enterologů (začínajících 
gastroenterologů), a to 
nejen do aktivit výboru, 
ale také do vlastních pro-
jektů vznikajících na půdě 
Sekce mladých gastroen-
terologů a Czech Gastro-
enterology Study Group.  
Úkolem výboru je podle 
mého názoru mladší kole-
gy motivovat, poskytnout 
jim maximální možnou 
podporu (včetně finanč-
ní) a zajistit jim hladký 
přechod z pozice gast-

roenterologických učňů 
do pozice expertů. Pod-
pora mladé generace od-
borníků je pro společnost 
oboustranně výhodná. 
Mladá generace přijímá 
poměrně přirozeně ně-
které zásadní změny, které 
náš obor provází (od nut-
nosti sledování, vyhod-
nocování a zvyšování 
kvality, po zapojení mo-
derních komunikačních 
a výukových technolo-
gií, zvyšování spolupráce 
na národní i mezinárodní 
úrovni) a poskytuje nám 
zpětně motivaci, podporu 
a někdy i tlak na provádě-
ní nezbytných změn a re-
forem. 

Druhá oblast, které se 
chci intenzivně věnovat je 
spuštění projektu Center 
pro vysoce specializova-
nou péči v digestivní en-
doskopii. Dne 18.11. byla 
ve Věstníku MZ zveřejně-
na aktuální výzva k podá-
ní žádostí o udělení statu-
tu centra. Po zpracování 
a schválení jednotlivých 
žádostí vznikne síť praco-
višť garantujících dostup-
nou a zároveň kvalitní 
péči v oblasti gastrointes-
tinální endoskopie pokrý-
vající ty nejsložitější a nej-
nákladnější metody pro 
všechny občany České 
republiky (spádové oblas-
ti o velikosti cca 300 000 
obyvatel). Centra budou 
zároveň garantovat úzkou 
a kvalitní mezioborovou 
spolupráci s onkologic-

doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
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kými, chirurgickými a ra-
diologickými pracovišti. 
Již na jaře zorganizujeme 
první schůzku zástupců 
center v rámci „endosko-
pických dnů“ v Olomouci. 

Třetí důležitá oblast je po-
kračování kultivace eko-
nomických podmínek po-
skytování zdravotní péče 
v našem oboru. Na tom-
to poli jsme již velký kus 
práce díky prof. Rejchrto-
vi a dr.Hrdličkovi udělali, 
podařilo se zavést nové 
výkony a upravit úhra-
dy některých základních 
endoskopických metod, 
mnoho práce na nápravě 
minulých chyb a nedo-
statků je ale ještě před 
námi. 

KN  Jaké aktivity byste 
rád podporoval v oblasti 
vzdělávání?
V oblasti vzdělávání hod-
lám dále podporovat 
a rozvíjet stávající projek-
ty ČGS. Věřím, že jedním 
z příkladů je právě pro-
bíhající kongres v Kar-
lových Varech, který se 
již nyní zdá být (po vy-
nucené covidové pauze) 
velice úspěšným. Také 
v příštím roce se můžeme 
těšit na několik význam-
ných a zajímavých akcí. 
Endoskopická sekce Čes-
ké gastroenterologické 
společnosti ve spolupráci 
se Slovenskou gastroen-
terologickou spoločnos-
ťou organizuje v červnu 
spojené 44. české a slo-
venské endoskopické 
dny a Olomouc Live En-
doscopy 2023, na které 
bych rád všechny touto 
cestou pozval. V příš-
tím roce půjde o největší 
kongres s gastroentero-
logickou problematikou 
na území naší republiky. 
Hlavním tématem kon-
gresu bude multioborová 
spolupráce v digestivní 
endoskopii a můžeme se 
těšit na prezentaci špičky 

československé gastro-
intestinální endoskopie 
a významné mezinárod-
ní hosty (prof. Jacques 
Deviere z Bruselu 
a prof. Shyam Varadara-
julu z amerického Or-
landa). Detaily budou 
postupně zveřejňovány 
na webových stránkách 
společnosti a kongresu. 
Druhou zásadní akcí bude 
na podzim 37. slovenský 
a český gastroenterolo-
gický kongres v Bratisla-
vě, organizovaný oběma 
odbornými společnostmi. 
Zde bych znovu rád oce-
nil a vyzdvihl vynikající 
vztahy i spolupráci, kterou 
se daří se slovenskými ko-
legy udržovat a rozvíjet.   
Významná je také již tra-
diční spolupráce s gastro-
enterology Beninu, která 
je spojená i se zajištěním 
stáží v České republice 
a lékařskou výpomocí 
týmů z ČR na místě. 
Z dalších vzdělávacích ak-
tivit budeme samozřejmě 
dále podporovat úspěšné 
online vzdělávací akce, 
ať již ve formě webinářů 
(prof. Hucl), nebo i zapo-
jením některých nových 
formátů (rozhovory s od-
borníky, panelové onli-
ne diskuse). S podporou 
aktivity Sekce mladých 
gastroenterologů samo-
zřejmě souvisí také trvají-
cí podpora výboru v jejich 
vzdělávacích projektech, 
především kongresu 
v Českých Budějovicích 
a překladů evropských 
guidelines do češtiny. 

KN  Jaké projekty bude-
te podporovat ve výboru 
ČGS?
Ačkoliv je kvalita gast-
roenterologie a gastro-
intestinální endoskopie 
jako oboru v naší repub-
lice podle mého názoru 
na vysoké úrovni, je vý-
znamnější vědecká akti-
vita s mezinárodním do-
padem stále ještě spíše 

výjimečná. Hlavním pro-
blémem je podle mého 
názoru roztříštěnost vě-
deckých týmů v naší re-
publice a obtížný vznik 
multioborové a multicen-
trické spolupráce. Právě 
multicentrická spolupráce 
na kvalitních klinických 
projektech je ale nezbyt-
nou cestou k prosazo-
vání našich vědeckých 
myšlenek na mezinárod-
ní úrovni. Pozitivní vý-
jimkou je v tomto ohle-
du činnost některých 
pracovních skupin ČGS 
v čele s IBD skupinou. 
Proto jsem velice rád, že 
do pozice vědecké se-
kretářky nového výboru 
byla zvolena dr. Ďuricová, 
která má, přes své mládí 
bohaté organizační a vě-
decké zkušenosti a podle 
mého názoru také poten-
ciál stimulovat vědeckou 
aktivitu v oblasti gastro-
enterologie. Po ústupu 
covidových omezení plá-
nuji intenzivnější zapojení 
Czech Gastroenterology 
Study Group do multicen-
trických projektů v České 
republice. Rád bych sku-
pinu významně rozšířil 
a zapojil do její činnosti 
také Sekci mladých gast-
roenterologů. 
Samozřejmě budeme roz-
víjet také další menší ak-
tivity například rozšíření 
praktických webových 
aplikací a kalkulátorů jako 
podpory klinického roz-
hodování (viz. antitrom-
botická léčba v digestivní 
endoskopii – dr. Cyrany), 
diskutujeme projekty plat-
formy zaměřené na kritic-
ké vyhodnocování zažité 
klinické praxe, která není 
založena na důkazech 
(inspirace kanadským 
projektem „Choosing Wi-
sely“) a jiné.

Významný přínos pro čin-
nost ČGS představují její 
pracovní skupiny a sekce, 
které vyvíjejí autonomní 

a velice kvalitní vzdělá-
vací a vědeckou činnost. 
Úkolem předsedy a vý-
boru ČGS je samozřejmě 
tyto aktivity podporovat 
včetně podpory vzniku 
nových zájmových skupin 
a sekcí.  
Významně chci také pod-
porovat mezioborovou 
spolupráci (mezi ČGS 
a reprezentanty chirurgic-
ké společnosti, onkolo-
gické společnosti, společ-
nosti českých patologů, 
radiologické společnosti) 
a také spřátelenou Spo-
lečností pro gastrointesti-
nální onkologii. 

KN  Jednou z aktivit vý-
boru ČGS byla výjezdní 
zasedání. Budete v této 
aktivitě pokračovat?
Výjezdní zasedání se 
z mého pohledu velice 
osvědčila jako možnost 
získávání silné zpětné 
vazby pro všechny čle-
ny výboru, a to jak díky 
kontaktům s regionálními 
gastroenterology, posky-
tovateli zdravotní péče tak 
i politickými představite-
li. Vzájemná komunikace 
umožňuje lépe posoudit 
priority a specifika oboru 
v dané oblasti, z pohledu 
výboru poskytovat pod-
poru cíleně a zároveň si 
udržovat kontakt s běž-
nou gastroenterologickou 
populací a lépe tak vnímat 
jejich potřeby a problémy. 
Rád bych na tomto místě 
zdůraznil, že výbor České 
gastroenterologické spo-
lečnosti tvoří společnost 
jak akademických, tak 
praktických gastroentero-
logů a jedním z význam-
ných úkolů je poskytovat 
servis a podporu oboru 
jako celku od menších 
soukromých praxí po vel-
ká terciární centra. 

KN  Jak hodnotíte čes-
kou účast na mezinárod-
ním fóru?
Česká gastroenterologie 
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má v evropském kontex-
tu poměrně dobrý zvuk. 
V posledních letech je 
to i díky vynikající práci 
některých osobností tu-
zemské gastroenterologie 
(např. prof. Hucla).  Z  vý-
znamných, kladně hod-
nocených a velice úspěš-
ných projektů bych rád 
zmínil ESGE Days 2022 
spolu s 42. českými a slo-
venskými endoskopickými 
dny a live přenosy endo-
skopických metod z Pra-
hy a Říma, které se konaly 
v dubnu letošního roku. 
V navázané spolupráci 
bychom samozřejmě rádi 

pokračovali a kontakty 
s představiteli evropské 
endoskopie rádi podporo-
vali a rozvíjeli. Dále plánu-
ji podporovat zapojování 
českých gastroenterolo-
gů do práce odborných 
evropských a světových 
struktur, v současné době 
máme zástupce v orgá-
nech ESGE (prof. Tomáš 
Hucl), UEG (doc. Ilja Ta-
checí, doc. Přemysl Falt, 
dr. Petr Vaněk) a ECCO 
(doc. Drastich, dr. Ďurico-
vá).

KN  Co byste vzkázal ne-
jen účastníkům kongre-

su, ale také členům Čes-
ké gastroenterologické 
společnosti?
Na tomto místě mi nezbý-
vá než zopakovat svá slo-
va z včerejšího rozhovoru 
(ještě v pozici Vědecké-
ho sekretáře ČGS). Děkuji 
všem členům České gas-
troenterologické společ-
nosti za jejich práci, pod-
poru i pozitivně míněnou 
kritiku, která nás posouvá 
dále k našemu cíli, a to 
poskytovat kvalitní a mo-
derní péči a  rozvoji oboru 
ke spokojenosti jak paci-
entů tak nás gastroente-
rologů. Zároveň bych rád 

poděkoval předchozímu 
předsedovi České gastro-
enterologické společnosti 
doc. Urbanovi za vynika-
jící spolupráci, inspiraci 
a možnost být součástí 
tak skvělého týmu a rád 
bych popřál nám všem 
v současnému výboru 
ČGS mnoho štěstí a úspě-
chů při naší práci do bu-
doucna. 

Na otázky KN   
odpovídal doc. MUDr. Ilja  

Tachecí, Ph.D., nově zvole-
ný předseda ČGS ČLS JEP

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

M O B I L N Í  A P L I K A C E  Č G S

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

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

www.cgs-cls.cz

https://www.cgs-cls.cz
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Výsledky voleb do výboru a revizní komise ČGS

Pokladník
prim. MUDr. Vladimír Nosek

Člen výboru
prim. MUDr. Luděk Hrdlička

Člen výboru
MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.

Člen výboru
prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

Člen výboru
MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.

Člen výboru
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

Člen výboru
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Člen výboru
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Člen výboru
prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA

Člen revizní komise
MUDr. Jan Šťovíček

Člen revizní komise
prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.

Člen revizní komise
doc. MUDr. Zdena Zádorová, Ph.D.

Předseda
doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

1. místopředseda
doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

2. místopředseda
doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Vědecký sekretář
MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D.
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Nově zvolení členové výboru

12. – 13. 4. 2023

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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Rozhovor s předsedou Endoskopické sekce ČGS

KN  Jak hodnotíte činnost 
Endoskopické sekce ČGS 
za poslední rok?  
Výbor ES ČGS úzce spo-
lupracuje s výborem ČGS, 
Sekcí mladých gastroen-
terologů a Sekcí ambu-
lantních gastroenterologů. 
Tradiční je i spolupráce 
s Gastroenterologickou 
sekcí sester ČAS a se spřá-
telenou ES Slovenské gast-
roenterologické společnos-
ti. Endoskopická sekce se 
v posledním roce význam-
ně podílela na organizaci 
několika odborných se-
tkání. Jednalo se zejména  
o 42. české a slovenské 
endoskopické dny 28. 4. 
2022, které byly součástí 
ESGE Days 2022 v Praze. 
Prezidentem kongresu byl 
prof. Tomáš Hucl. Dále šlo 
o 43. slovenské a české en-
doskopické dny 2022 2.–3. 6.  
v Trenčíně, prezidentem 
kongresu byl prim. Jozef 
Záň. Přednášky i endosko-
pické výkony jsou zazna-
menávány v Mařatkově on-
line knihovně.
Zástupci ES se zúčastňo-
vali mnoha jednání na Mi-
nisterstvu zdravotnictví 
ohledně nových kódů, kdy 
snahou je vytvoření nových 
kódů pro základní endosko-
pické výkony, které by byly 
kalkulovány pro současné 
videoendoskopy. Podařilo 
se domluvit nový kód pro 
jícnovou manometrii s vy-
sokým rozlišením (15162). 

Více než tříleté snažení 
o ustanovení sítě center 
digestivní endoskopie bo-
hužel nebylo v letošním 
roce korunováno úspě-
chem. Pracoviště ucházejí-
cí se o statut centra, budou 
muset podat do 5. 12. 2022 
znovu žádost a předpoklá-
dáme ustanovení sítě v prv-
ních měsících příštího roku.
V letošním roce došlo 
k ukončení práce na Stan-
dardu kvality ČGS pro gas-
troskopii, který vytvořila 
pracovní skupina, jejímž 
vedoucím byl MUDr. Jiří 
Cyrany.

KN  Jaké jsou aktuální 
úkoly a cíle Endoskopické 
sekce ČGS?
Ve spolupráci s výborem 
ČGS a Sekcí ambulantních 
gastroenterologů pova-
žujeme za prioritní úkoly 
dosažení adekvátního bo-
dového ohodnocení nově 
navrhovaných základních 
endoskopických výkonů. 
Dalším úkolem je urychlené 
dokončení projektu center 
digestivní endoskopie, se 
kterým souvisí i postupné 
zavádění a sledování pa-
rametrů kvality digestivní 
endoskopie a zapojování 
endoskopických pracovišť 
do národních i mezinárod-
ních vědecko-výzkumných 
projektů. 

KN  Pracujete na přípravě 
nebo aktualizaci nějakých 
doporučených postupů 
pro endoskopii?
V souvislosti s novými ev-
ropskými doporučeními pro 
dispenzarizaci nemocných 
po polypektomii z roku 
2020 plánujeme aktualiza-
ci našich doporučných po-
stupů pro koloskopii z roku 
2016. Důležitým výstupem 
by mělo být prodloužení 
dispenzárních intervalů, 
a tím i zkrácení čekací doby 
na koloskopická vyšetření.

KN  V loňském roce pro-
běhly kvůli zrušeným 
předchozím covidovým 
rokům dvě významné 
akce Endoskopické sekce, 
a to 42. a 43. české a slo-
venské endoskopické dny. 
Jak tyto akce hodnotí-
te? (+ můžete pozvat na  
44. české a slovenské 
endoskopické dny – ale 
bude samostatný rozho-
vor s P. Faltem, preziden-
tem 44. č-s endoskopic-
kých dnů, tak prosím jen 
krátce)
Ve dnech 28.–30. 4. 2022 se 
v Praze uskutečnil meziná-
rodní kongres ESGE Days 
2022, jehož součástí byly 
28. 4. po dlouhé covidové 
pauze i 42. české a sloven-
ské endoskopické dny. Bylo 
velkou poctou pro českou 
a slovenskou gastroente-
rologii, že se staly součástí 
mezinárodního kongresu 
ESGE Days 2022. Národ-
ní kongres proběhl v pre-
zenční podobě (324 účast-
níků), mezinárodní část 
kongresu v podobě hyb-
ridní (3 203 registrovaných 
ze 73 zemí světa). Hrad-
ského přednášku předne-
sl prof. Helmut Messman, 
přednášky měly charak-
ter postgraduálního kurzu 
a proběhly i přednáškové 
sekce endoskopických se-
ster. Významnou součástí 
kongresu byly i přenosy 
živě prováděných endo-
skopických výkonů z praž-
ského IKEMu. Poděkování 
patří prezidentovi kongre-
su prof. Tomáši Huclovi 
i sekretářce ČGS PhDr. Mar-
tině Pfeiferové za jejich vel-
ké úsilí, díky kterému obě 
akce proběhly po odbor-
né i společenské stránce 
na výbornou. 43. slovenské 
a české endoskopické dny  
se uskutečnily v Trenčí-
ně ve dnech 2.–3. 6. 2022. 
Prezidentem kongresu byl 
prim. Jozef Záň. Přednášky 

byly na téma komplikace 
endoskopických výkonů. 
V příštím roce se uskuteční 
44. české a slovenské en-
doskopické dny 21.–23. 6. 
2023 v Olomouci a budou 
součástí tradičních Olo-
mouc Live Endoscopy.

KN  Kdo se stal výhercem 
Kasafírkovy ceny v letoš-
ním roce?
V letošním roce se jednalo 
o 11. ročník. Pro připome-
nutí historie vítězů: 2012 – 
Přemysl Falt, 2013 – Ondřej 
Ryska, 2014 – Ivana Miko-
viny Kajzrlíková, 2015 –  
Darina Kohoutová, 2016 – 
Přemysl Falt, 2017 – Peter 
Mačinga,  2018  Lukáš Ba-
jer, 2019 Bohuš Bunganič,  
2020 – Jana Krajčiová,  
2021 – Martin Lukáš. Ví-
tězem letošní Kasafírkovy 
ceny se stala Karolína Nová-
ková z FN Olomouc za prá-
ci Routine SARS-CoV-2 RT- 
PCR testing before digestive 
endoscopy during the peak 
of the pandemic – a single 
tertiary center experience.

KN  Proč by se měl gast-
roenterolog (endoskopis-
ta) stát členem Vaší sek-
ce? Jaké plynou výhody 
z členství?
Velkou výhodou je mož-
nost využít duální členství 
v ESGE se všemi bonusy, 
které z takového členství 
vyplývají a které jsou uve-
deny na webových strán-
kách ESGE. Jedná se hlav-
ně o edukační materiály 
včetně časopisu Endosco-
py a slevy při registracích 
na kongresech organizo-
vaných či podporovaných 
ESGE (https://www.esge.
com/membership/dual-
-membership/).

Na otázky KN  odpovídal
prof. MUDr. Stanislav  

Rejchrt, Ph.D., předseda 
Endoskopické sekce ČGS

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
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Spolupráce ČGS a ESGE

Spolupráce České gastro-
enterologické společnosti 
(ČGS) s Evropskou společ-
ností pro gastrointestinální 
endoskopii (ESGE) naváza-
la na dlouhodobou tradici 
a dále se rozvíjela.  Byla 
nejvýraznější v několika 
směrech.

Praha hostila dva ročníky 
nově vzniklého kongresu 
ESGE Days.  Jeho druhý 
ročník se uskutečnil v Praze 
v roce 2019.   Pro jeho velký 
úspěch, na kterém se zá-

sadním způsobem podílela 
právě ČGS, se hned další 
prezenční ročník kongresu 
po covidové pauze do Pra-
hy opět vrátil. Bylo to v roce 
2022 a znovu s mnoha-
tisícovou účastí.   V rám-
ci obou ročníků proběhly 
ve spolupráci s ESGE také 
národní české a slovenské 
endoskopické dny.  Součás-
tí kongresů byly živé přeno-
sy endoskopických výkonů 
prováděné mezinárodními 
a českými endoskopisty 
v Praze. Stejnou poctu měl 
pražský IKEM také při po-
řádání živých přenosů pro 
online kongresy ESGE Days 
2021 a UEGW 2021. Koná-
ní těchto mezinárodních 
odborných akcí v České 
republice umožnilo našim 
členům nejen aktivní účast 
v domácím prostředí, ale 
především navázání nové či 
prohloubení stávající spo-
lupráce s ESGE a prezentaci 
české endoskopie ve světě.
Někteří členové ČGS se 

účastnili stipendijních 
programů ESGE (ESGE 
fellowship grants).  ESGE 
v tomto případě zprostřed-
kovává 1–3měsíční pobyty 
vybraných členů na špič-
kových zahraničních pra-
covištích, a to v podobě 
observační stáže či hands- 
-on tréninku.  Nezapo-
meňte se přihlásit do dal-
šího ročníku na stránkách 
ESGE, žádosti na příští rok 
lze podávat do 1. června 
2023.

Významným posílením 
spolupráce bylo zavede-
ní duálního členství.  To 
umožňuje členům ČGS stát 
se za nižší poplatek plno-
hodnotnými členy ESGE.  
Členství v ESGE má řadu 
výhod, mezi které patří 
například redukované po-
platky na řadu světových 
kongresů či získání tištěné 
verze časopisu Endoscopy.  
Ještě nižší poplatek za du-
ální členství je u mladých 

gastroenterologů, který 
dokonce v plné výši dopo-
sud hradila ČGS.  Podrob-
nější informace v sekreta-
riátu ČGS.

Pod organizací Sekce mla-
dých gastroenterologů 
probíhá projekt překla-
dů odborných guidelines, 
tedy spolupráce na jed-
nom z nejvýznamnějších 
projektů ESGE.  Předklady 
do české jazyka rozšiřují 
dostupnost guidelines širší 
skupině populace.  Vedle 
toho se řada českých ko-
legů stala členy meziná-
rodních autorských týmů, 
které originální podobu 
guidelines připravují. ČGS 
se obohatila o několik 
čestných členů, význam-
ných představitelů ESGE, 
prof. Horsta Neuhause, 
prof. Thierry Ponchona 
a prof. Helmutu Messman-
na.

prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

https://www.esgedays.org
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Pracovní skupina pro idiopatické 
střevní záněty (PS IBD)

KN  Jak byste zhodnotil 
činnost PS IBD za posled-
ní rok?
V uplynulém roce se Pra-
covní skupina pro IBD vrá-
tila ke svým obvyklým akti-
vitám, které byly částečně 
narušeny covidovou pan-
demií.  Počátkem března 
se konal druhý ročník en-
doskopického workshopu 
Endo IBD, který byl reakcí 
na omezenou mobilitu 
v době pandemie. Virtuál-
ně propojil 4 endoskopická 
pracoviště (ISCARE, Č. Bu-
dějovice, Olomouc a Hra-
dec Králové), z nichž byly 
živě přenášeny endosko-
pické výkony u pacientů 
s IBD. Na přelomu března 
a dubna se po tříleté pauze 
odehrál další ročník Hořo-
vických IBD dnů spojený 
s Česko-Slovenským IBD 
sympoziem. Tradiční mee-
ting Biologická léčba IBD 
se konal v září v Klinickém 
centru ISCARE a jubilejní 
20. ročník Intenzivního IBD 
kurzu se odehrál v prosto-
rách pražského NH Hote-
lu 10. a 11. listopadu. Jeho 
obvyklý prosincový termín 
jsme posunuli právě kvůli 
konání karlovarského kon-
gresu.
Věnujeme se pochopitelně 
i dalším aktivitám – pří-
pravě Doporučení, klinic-
kému výzkumu, spoluprá-

ci s ECCO atd. Mimo jiné 
jsem velmi rád, že právě 
multicentrický výzkum 
vedl v posledních 2 letech 
k několika publikacím v im-
paktovaných časopisech. 
Jednalo se o studii FACTU 
zaměřenou na efekt fekální 
transplantace u pacientů 
s lehkou UC (doc. Drastich) 
a dále o sledování bezpeč-
nosti a farmakokinetiky 
ustekinumabu a vedolizu-
mabu v těhotenství (dr. Mit-
rová, dr. Ďuricová, dr. Pipek). 
I díky tomu Pracovní skupi-
na pro IBD zůstává jednou 
z nejproduktivnějších sku-
pin uvnitř ČGS z pohledu 
publikačních aktivit.

KN  Jaké jsou aktuální 
úkoly, které řešíte v sou-
časnosti?
V letošním roce jsme se 
snažili dohnat některé 
dluhy z covidové doby, 
a tak jsme se v rámci PS 
IBD setkali celkem pětkrát. 
Připravujeme Doporuče-
ní pro diagnostiku a léčbu 
Crohnovy choroby, stále 
běží sběr dat u těhotných 
léčených novými biologi-
ky, připravujeme edukač-
ní akce na rok 2023. Zcela 
aktuálně jsem jednal se 
zástupci slovenské PS IBD 
a vzájemně jsme se ujistili, 
že naše dlouholeté nad-
standardní vztahy je tře-
ba nejen udržet, ale dále 
rozvíjet. Jsme malé země 
a díky absenci jazykové 
bariéry je vzájemná spolu-
práce velmi potřebná.
 
KN  Jaký je současný stav 
v dostupnosti biologické 
a inovativní léčby IBD? 
Řekl bych, že její dostup-
nost je celkově dobrá, stá-
le však existují regionální 
problémy. Zcela zásadní 
bylo samozřejmě rozšíření 

biosimilárních forem anti-
-TNF protilátek (inflixima-
bu a adalimumabu) a s tím 
související pokles ceny. 
Některá centra mají pro-
blémy personálního rázu, 
problémem je i nedosta-
tečný nárůst budgetů, kte-
rý často nepokrývá reál-
nou potřebu. Vznikají však 
i centra nová, což považuji 
za dobrý signál a důležitou 
cestu ke zlepšení dostup-
nosti této moderní a efek-
tivní léčby.  

KN  Jaký je aktuální stav 
registru IBD pacientů 
na biologické léčbě (re-
gistru CREdIT)?
Registr CREdIT funguje 
od března 2016 a v součas-
nosti obsahuje data o více 
než 7 tisících pacientech, 
přibližně 70 % z nich má 
Crohnovu chorobu. V po-
sledních 2 letech se velmi 
aktivně zapojila i pediatric-
ká centra, která dnes v re-
gistru sledují nejméně 90 % 
všech svých léčených pa-
cientů. Tento podíl je vyšší, 
než je tomu v centrech do-
spělých a i díky tomu jsou 
již pediatři schopni prová-
dět zajímavé analýzy svých 
dat. V současnosti odhadu-
jeme, že registr pokrývá asi 
tři čtvrtiny dospělých pa-
cientů léčených biologiky 
a malými molekulami.  

KN  Jaký je současný stav 
v oblasti doporučených 
postupů? 
V letošním roce jsme v na-
šem časopisu (Gastroen-
terologie a hepatologie 
1/2022) publikovali dopo-
ručený postup pro dia-
gnostiku a léčbu ulcerózní 
kolitidy. V současnosti fina-
lizujeme text stejného cha-
rakteru, ale pro Crohnovu 
chorobu, publikován bude 

opět v č. 1 Gastroentero-
logie a hepatologie 2023. 
V minulosti jsme se v dopo-
ručených postupech zabý-
vali více konkrétními léko-
vými skupinami (biologika, 
aminosalicyláty), současný 
trend zaměření na diagnó-
zu považujeme za výhod-
nější pro praktické využití 
doporučených postupů.

KN  Jaká je mezinárodní 
spolupráce PS IBD? 
Dlouhodobě spolupra-
cujeme zejména se slo-
venskými kolegy a jejich 
Pracovnou skupinou, s níž 
každoročně organizujeme 
Česko-Slovenské (případ-
ně Slovensko-České) IBD 
sympozium. 
To poslední proběhlo 
v rámci již zmíněných Ho-
řovických IBD dnů na pře-
lomu března a dubna 2022, 
další na řadě je proto tra-
diční Nitra – koncem dub-
na 2023. Zahraniční hos-
té jsou pravidelně zváni 
i na sympozium Biologická 
léčba, letos se jej zúčast-
nil prof. Sebastian Zeissig 
z Drážďan. Mezi mladými 
kolegy každoročně vybí-
ráme dva až tři účastní-
ky IBD kurzu pořádaného 
v předvečer kongresu Ev-
ropské společnosti pro IBD 
(ECCO). Pravidelný kon-
takt s touto společností se 
uskutečňuje prostřednic-
tvím našich národních re-
prezentantů. V současnos-
ti jsou jimi doc. Drastich 
a dr. Ďuricová, doc. Dras-
ticha nahradí od ledna 
příštího roku nově zvolený 
doc. Hradský.
 
KN  Jak hodnotíte spolu-
práci PS IBD se spolkem 
Pacienti IBD?
Tato spolupráce je dlou-
hodobě velmi dobrá 

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. 
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a oboustranně prospěšná. 
Naši členové přednášejí 
na seminářích a konferen-
cích pacientské organiza-
ce (tradiční je především 
Svatováclavská konference 
v září v pražském Konfe-
renčnímu centru), podílí-
me se na aktualizaci paci-
enty oblíbených publikací. 
Pacienti IBD se naopak ak-
tivně účastní našich vzdě-
lávacích akcí a jsou důleži-
tými partnery jak pro nás, 
lékaře, tak i pro instituce 
přímo ovlivňující systém 
zdravotní péče (SÚKL, 
pojišťovny, Ministerstvo 
zdravotnictví). V nepo-
slední řadě nám naše těs-
ná spolupráce usnadňuje 

vzájemné chápání potřeb 
a problémů druhé strany. 

KN  Jaké jsou aktivity PS 
IBD v rámci odborného 
programu zde v Karlo-
vých Varech?  
Pracovní skupina připravi-
la ve spolupráci s organi-
začním výborem kongresu 
blok, který proběhne v pá-
tek od 12:45 v Kongreso-
vém sále. V jeho úvodu 
zazní přednáška prof. Ver-
meire z belgické Lova-
ně – „Mekky“ evropských 
pracovišť zaměřených 
na IBD. Členové PS IBD 
jsou také přednášejícími 
v rámci bloku IBD up-to-
-date na úvod pátečního 

programu ve Velkém sále. 
Problematika IBD ale bude 
samozřejmě diskutová-
na i ve volných sděleních, 
a také na řadě firemních 
sympozií během prvních 
dvou dnů kongresu. 

KN  Na jaké vzdělávací 
akce byste rád pozval ko-
legy v roce 2023?  
Nejbližší významnou akcí 
bude tradiční sloven-
ské Gastrofórum v lednu 
2023, kde je v programu 
řada prezentací na téma 
IBD. Následuje ECCO kon-
gres v Kodani na počátku 
března, koncem dubna 
pak Slovensko-České IBD 
sympozium v Nitře. V září 

proběhne sympozium Bio-
logická léčba v Klinickém 
centru ISCARE, koncem 
roku (listopad nebo prosi-
nec) pak oblíbený Inten-
zivní kurz IBD pro lékaře 
a sestry. 
Rád bych využil této příle-
žitosti i k poděkování všem 
spolupracujícím firmám, 
bez jejichž pomoci a spo-
lupráce bychom většinu 
těchto aktivit uspořádat 
nemohli. 

Na otázky KN  odpovídal
doc. MUDr. Ondřej Urban, 
Ph.D., koordinátor Pracovní  

skupiny pro idiopatické 
střevní záněty ČGS ČLS JEP

člen výboru ČGS ČLS JEP

37.
SLOVENSKÝ A ČESKÝ 
GASTROENTEROLOGICKÝ

KONGRES
Hotel Sheraton
Bratislava

30. 11. - 1. 12. 
2023

SAVE 

THE DATE
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Rozhovor s vítězkou Kasafírkovy ceny

KN  Jste vítězkou 11. roč-
níku Kasafírkovy ceny. 
Jaká publikace byla oce-
něna?
Práce je retrospektivní 
zhodnocení období přís-
ných restrikcí za pandemie 
covid-19 na našem endo-
skopickém pracovišti. Sna-
hou bylo udržet dostup-
nost endoskopické péče 
za maximální bezpečnosti 
personálu a pacientů. To 
se podařilo díky PCR tes-
tování každého asympto-
matického pacienta před 
endoskopickým výkonem. 
U pozitivních pacien-
tů byly prováděny akutní 
endoskopie „v plné polní“ 
s FFP3, štítem, 2 páry ruka-
vic a pláštěm. 
Porovnávali jsme výkony 
ve srovnatelném období 
před a během pandemie, 
u endoskopií za pande-
mie (celkem 1 953) jsme 
pak sledovali urgentnost 
indikace, konkrétní nálezy 
včetně histologií, za vý-
znamné jsme pak považo-
vali nálezy malignit, vře-
dové choroby, Barrettova 
jícnu, celiakie, IBD apod.

KN  Jaké jsou závěry Vaší 
publikace?
PCR testování asymptoma-
tických pacientů objedna-
ných k elektivní endosko-
pii bylo pozitivní u 3,9 %. 
Ve sledovaném období se 
celkový počet výkonů sní-
žil pouze o 9 %, největší 

pokles jsme zaznamenali 
u horních endoskopií, na-
opak počet ERCP vzrostl 
o 15 %. U 24,5 % pacientů 
byl proveden terapeutic-
ký zákrok. Nové relevantní 
nálezy byly hlášeny u 589 
(44,3 %) pacientů a celkový 
záchyt malignit při všech 
endoskopiích byl 4,2 %. 
Podařilo se tedy udržet 
počty terapeutických i dia-
gnostických výkonů a do-
šlo k záchytu celkem 56 
malignit. 
 
KN  V  čem si myslíte, že 
je Vaše práce nejvíce pří-
nosná? 
Telefonický kontakt s pa-
cienty před výkony, dota-
zy na příznaky covid-19, 
plánování a provádění 
PCR testů, rozhodování 
o ne/odkladnosti indikace 
u pozitivních pacientů, to 
vše bylo velkým zatížením 
personálu celé kliniky, 
mimo jiné také finanč-
ně se jednalo o nemalou 
částku. Věřím ale, že právě 
výsledky naší práce proka-
zují, že toto úsilí přineslo 
v nelehké době pandemie 
péči nejen neodkladnou, 
ale i preventivní a terape-
utickou, ze které bude po-
pulace dlouhodobě profi-
tovat. Pokud by se situace 
ať už lokálně či globálně 
opakovala, snad práce 
bude inspirovat další en-
doskopická či chirurgická 
pracoviště vydat se touto 
cestou.   

KN  Pokračujete ve vý-
zkumu v této oblasti?
V PCR testování jsme po-
kračovali ještě dlouho 
po ukončení studie, nic-
méně nová data dle před-
běžné analýzy nepřinesla 
žádné překvapení. Nyní je 
PCR testování ukončeno 
a ani ve jménu vědy už si 
další vlnu COVID-19 ne-
přeji.   

KN  Co je pro Vás motiva-
cí k výzkumu?
Nerada slyším, že “takhle se 
to prostě dělá”. Svoje klinic-
ká rozhodnutí mám ráda 
podložená aktuální vědou 
a považuji tedy za svou po-
vinnost na oplátku do stud-
ny vědění přispívat, nebo 
se o to alespoň pokusit.

KN  Jaké aktuální úkoly 
řešíte v současnosti s ohle-
dem na vědeckou práci? 
Jsem zatím vědec začá-
tečník, bez vedení doc. Fal-
ta a doc. Urbana by člá-
nek nevznikl. Momentálně 
řeším především sběr dat 
ke svojí doktorandské prá-
ci, podání grantu a podob-
né radosti spojené s post-
graduálním studiem. 
 
KN  Co Vás přivedlo 
k oboru gastroenterolo-

gie? Proč se Vám tento 
obor líbí?
Nemohla jsem se rozhod-
nout mezi chirurgií a inter-
nou. Chtěla jsem nad věc-
mi přemýšlet a přitom mít 
možnost tvořit medicínu 
rukama. Gastroenterologie 
je unikátní spojení hloubá-
ní a konání. 
Chtěla bych poděkovat 
všem mým spoluautorům, 
protože nasbírat a zhod-
notit data z téměř 2 000 
výkonů byla časově nároč-
ná mravenčí práce. Veliký 
dík patří poté doc. Faltovi 
a doc. Urbanovi za skvělé 
vedení nejen při vědecké 
ale i klinické práci. 

Na otázky KN  odpovídala
MUDr. Karolína Nováková, 

II. interní gastroenterologic-
ká a geriatrická klinika  

FN Olomouc

MUDr. Karolína Nováková
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Routine SARS-CoV-2 RT-PCR testing before digestive endoscopy during the peak 
of the pandemic - a single tertiary center experience

Karolina Novakovaa, Premysl Falta, Vit Navratila, Matej Haleka, Marek Vetesnika, Peter Slodickaa, Pavel Sauerb, Milan Kolarb, 
Roman Havlikc, Jana Zapletalovad, Ondrej Urbana

Background and Aims. COVID-19 pandemic has impacted on all endoscopy centers in the Czech Republic, that be-
longs to the most affected countries in the world. The aim of our study was to analyze all procedures following routine 
RT-PCR testing in our tertiary center during the peak of the pandemic. 
Methods. We retrospectively analyzed all procedures performed from October 2020 to January 2021 after a new 
RT-PCR center had been set up. Main outcomes were type of scheduled procedure, indication, rate of therapeutic 
interventions and rate of new relevant and malignant findings. Comparison to the same period before the pandemic 
and SARS-CoV-2 infection in endoscopy staff are also reported. 
Results. A total of 1,953 procedures were performed. 624 patients were referred with a negative RT-PCR test and the 
remaining 1,346 patients were tested in the new center. 1,293 negative tests led to 1,329 procedures. A new relevant 
finding was reported in 589 (44.3%), including new malignancy in 56 (4.2%). 53 patients tested positive (3.9%). There 
was a reduction by 9% in the number of all procedures compared to the same period before the pandemic and an 
increase in the number of screening colonoscopies and ERCP procedures. In the study period, 9 of 54 staff members 
contracted SARS-CoV-2 infection.
Conclusions. Routine RT-PCR testing of patients scheduled for elective endoscopy during the peak of COVID-19 pan-
demic enabled us to essentially maintain our unit productivity, including activities such as screening colonoscopy, 
endoscopic resection and pancreatobiliary endoscopy. 

Key words: digestive endoscopy; coronavirus disease 2019 (COVID-19); severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2); reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR)
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INTRODUCTION

In December 2019, severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) leading to the coronavirus 
disease 2019 (COVID-19) emerged and has since caused 
one of the worst pandemics in modern history. The Czech 
Republic belongs to the most affected countries in the 
world, with persisting high incidence and mortality of 
COVID-19. With the pandemic impacting on endoscopy 
units throughout the country during spring and summer 
2020 and once again quickly increasing incidence of 
COVID-19 in September and October 2020, we decided 
to set up a new RT-PCR center, aiming to keep our endos-
copy unit in operation by routine RT-PCR testing before 
elective endoscopy procedures. 

 The aim of the study was a retrospective analysis of 
all endoscopy procedures in our tertiary endoscopy cen-
ter from October 12th, 2020 to January 31st, 2021 and a 
comparison to the same period of the previous two years 
just before pandemic outbreak.

METHODS

This was a retrospective analysis of all endoscopy 
procedures performed in a single tertiary endoscopy unit 
after routine RT-PCR testing from October 12th, 2020 to 
January 31st, 2021. Due to the worsening epidemiologi-
cal situation, a new RT-PCR center was established in 
early October 2020 in the building of Department of 
Internal Medicine II - Gastroenterology and Hepatology, 
University Hospital Olomouc, dedicated exclusively to 
test all patients scheduled for endoscopy. The tests were 
performed by trained nurses from the same department. 
Concurrently, all cooperating departments and outpa-
tient centers were instructed to test all patients referred 
to our endoscopy unit by RT-PCR. All tests had to be per-
formed no longer than 48 hours before procedures sched-
uled for Tuesday through Friday and 72 h for Monday. 
Patients with symptoms suggestive of COVID-19 (fever, 
cough, dyspnea, loss of smell, diarrhea) were referred to 
a specialized department and not tested at our center. 
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Rozhovor s předsedou rady Sekce ambulantních 
gastroenterologů

MUDr. Luděk Hrdlička

KN  Jakými aktivitami se 
Sekce bude prezentovat 
v rámci právě probíhající-
ho kongresu?
Z aktivit edukačních 
pořádáme již tradiční 
workshop naší sekce, kte-
rý proběhne v pátek 2. 12. 
v čase 14.45–16.15 ve vel-
kém sále hotelu Thermal. 
Tentokrát je věnován vy-
užití funkční diagnostiky 
GIT v každodenní klinic-
ké praxi. Ve state of the 
art přednášce se bude 
MUDr. Zdislava Vaníčková, 
Ph.D., věnovat významu 
dechových testů v dia-
gnostice onemocnění trá-
vicího traktu. Následně se 
ve svých sděleních budou 
postupně přední odbor-
níci na tuto problematiku 
zabývat funkční diagnos-
tikou onemocnění jícnu, 
žaludku, střeva a anorekta. 
Nabídku expertních před-
nášek k našemu potěšení 
přijali MUDr. Jan Šťovíček, 
Ph.D., MUDr Jana Kraj-
číová a MUDr. Kateřina 
Košťálová. Všichni čtená-
ři jsou k účasti na tomto 
workshopu srdečně zváni!

KN  A jakých dalších akcí 
se budou členové Sekce 
účastnit?
O den dříve, ve čtvrtek  
1. 12. v 18.00, proběhne 
v zasedací místnosti I ho-
telu Thermal konečně 
po více než 2 letech, kdy 
nám koronavirová pande-
mie znemožnila osobně 
se setkat, členská schůze 
Sekce. Rádi bychom členy 
informovali nejen o aktu-
álních problémech, které 
ve vztahu k provozu našich 
ambulancí řešíme, ale také 
bychom je za radu Sek-
ce chtěli vyzvat k aktivní 
spolupráci a návrhu témat, 
které by bylo účelné řešit 
v dalším období. Ta se mo-
hou zejména regionálně 
zásadně odlišovat a byli 
bychom rádi, aby další im-
pulzy k činnosti Sekce vy-
cházely z potřeb její člen-
ské základny. 
 
KN  Je nějakou cestou 
o aktivitách Sekce infor-
mována celá členská zá-
kladna ČGS a mohou vý-
sledky Vaší práce využívat 
i ostatní členové ČGS? 
Ano, o činnosti Sekce in-
formujeme pravidelně, 
ať už formou prezen-
tací v rámci výjezdních 
zasedání Výboru ČGS 
do jednotlivých regionů 
ČR  anebo zprávou o čin-
nosti během plenárního 
zasedání ČGS. Naší prá-
ci byl v červnu tohoto 
roku věnován celý webi-
nář z cyklu online setkání 
s členy ČGS pořádaného 
profesorem Huclem. Pro 

všechny členy ČGS jsme 
zpřístupnili katalog ma-
gistraliter receptur léků 
používaných pro léčbu 
onemocnění GIT (https://
www.cgs-cls.cz/wpcon-
tent/uploads/2022/05/
magistraliter-receptury.
pdf). Jsou zde zveřejně-
ny klinickým farmakolo-
gem verifikované recepty 
pro léčbu různorodých 
onemocnění GIT (zejmé-
na funkční poruchy, IBD 
a onemocnění anorektální 
oblasti), pro které ne vždy 
je k dispozici dostatečné 
portfolio účinných hro-
madně vyráběných léčiv. 
Uvítali bychom, kdyby 
i někdo další z členů ČGS 
byl ochoten s ostatními 
sdílet nějakou ještě ne-
publikovanou osvědče-
nou magistraliter receptu-
ru. V tom případě prosíme 
o její zaslání na kontaktní 
e-mail uvedený na webo-
vých stránkách Sekce 
a následně ho zveřejníme 
pro ostatní kolegy.   

KN  Zástupci rady Sek-
ce jsou tradičně jedně-
mi z hlavních iniciátorů 
a protagonistů jednání 
o nových endoskopických 
výkonech a navyšování 
ohodnocení výkonů stá-
vajících. Jsou v této pro-
blematice aktuálně něja-
ké novinky?
Společně s předsedou En-
doskopické sekce profeso-
rem Rejchrtem vedeme již 
od začátku roku na půdě 
Pracovní skupiny k Sezna-
mu zdravotních výkonů 

MZ ČR jednání, jejichž vý-
sledkem by měla být kul-
tivace registračních listů 
v podstatě všech zásadních 
endoskopických diagnos-
tických a terapeutických 
výkonů. Smyslem je, aby 
byla z přístrojové části eko-
nomické kalkulace regis-
tračních listů odstraněna 
již nepoužívaná optická 
technika a byla nahrazena 
videotechnikou s aktuál-
ně reálnými pořizovacími, 
provozními a servisní-
mi náklady. Tím by došlo 
i k zjednodušení účtování 
zdravotní péče bez nutnos-
ti vykazování rozdílových 
video a HD video kódů 
15445 a 15446. Výsledkem 
je návrh změn celkem 31 
stávajících výkonů s ak-
tualizovanou technikou, 
u všech by došlo k nezane-
dbatelnému nárůstu bodo-
vého ohodnocení v porov-
nání se stávajícím stavem 
(současné výkony + ná-
sobky rozdílových kódů 
15445 a 15446). Vzhledem 
k tomu, že by tím vzrostly 
náklady zdravotních pojiš-
ťoven o řádově vyšší stovky 
miliónů Kč ročně, jsou jed-
nání velmi komplikovaná 
a spletitá a ochota plátců 
zdravotní péče k dohodě 
velmi malá. Pro dosažení 
z naší strany přijatelného 
kompromisu nadále dělá-
me, co je v našich silách. 

Na otázky KN  odpovídal
MUDr. Luděk Hrdlička, 

předseda rady
Sekce ambulantních

gastroenterologů

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



# 2 • pátek 2. 12. 2022 KONGRESOVÉ NOVINY strana 13

1 7 .  V Z D Ě L Á V A C Í  A   D I S K U Z N Í  G A S T R O E N T E R O L O G I C K É  D N Y

Rozhovor s předsedkyní Endoskopické sekce 
sester ČAS

KN  Jak byste zhodnoti-
la činnost Endoskopické 
sekce sester ČAS za po-
slední rok?
V uplynulých dvou letech 
díky nelehké „covidové“ 
situaci byla naše aktivita 
téměř nulová. V loňském 
roce jsme se aktivně zú-
častnili dvou online kon-
gresů a na podzim pro-
běhly volby do výboru 
a revizní komise naší sek-
ce. V letošním roce se si-
tuace změnila a my jsme 
využili příležitosti prezen-
tovat na pěti významných 
celorepublikových kongre-
sech, na kterých zaznělo 
přes čtyřicet odborných 
prezentací z oblasti všeo-
becné gastroenterologie 
a endoskopických výkonů. 
Své zastoupení jsme měli
na několika regionál-
ních vzdělávacích akcích 
a workshopech pro endo-
skopické sestry.
Velké poděkování patří 
ČGS ČLS JEP, která uvol-
nila finanční prostředky 
na úhradu registračního 
poplatku pro endoskopic-
ké sestry, a tím jim umož-
nila účast na významné 
mezinárodní odborné akci 
„ESGE Days 2022“ v Praze.

KN  Jaké jsou aktuální 
úkoly a plány Endosko-
pické sekce sester ČAS?
Naším hlavním úkolem, 

který jsme si jako nově 
zvolený výbor začátkem 
roku stanovili, je sjednoce-
ní postupů v gastroentero-
logické péči, u endosko-
pických výkonů, vytváření 
standardů ošetřovatelské 
péče v gastroenterolo-
gii tak, aby byly v soula-
du s platnou legislativou 
a doporučeními České 
gastroenterologické spo-
lečnosti. 
 
KN  Jak je Vaše sekce za-
stoupena v rámci odbor-
ného programu kongre-
su? 
Dostali jsme prostor k pre-
zentování ve dvou kongre-
sových dnech, ve kterých 
zazní jedenáct prezenta-
cí zaměřených na endo-
skopické výkony, provoz 
endoskopických praco-
višť a zajímavé kazuistiky. 
Jedna z nich je zaměře-
ná na opatření ke zvýšení 
kvality endoskopie gastro-
intestinálního traktu, takže 
už nyní se těším na nové 
poznatky v této oblasti.   

KN  Jak vidíte spolupráci 
lékařů a endoskopických 
sester za 10 let? 
Lékař a sestra, rovná se 
„tým“. Věřím, že lékař „en-
doskopista“ umí připra-
vit endoskopickou věž, 

zapojit přístroj, připravit 
a napolohovat pacien-
ta před výkonem… ale 
v okamžiku, kdy vezme 
endoskop do rukou a za-

čne vyšetřovat, tak se bez 
asistence sestry neobejde. 
Endoskopické sestry jsou 
v endoskopickém týmu 
zcela klíčové, přímo asi-
stující u diagnostických 
a terapeutických výkonů 
a zaslouží si nejen uznání, 
ale i patřičné ohodnoce-

ní. Myslím, že přítomnost 
sester při jednáních s od-
bornou lékařskou společ-
ností jsou zcela na místě, 
jelikož po praktické a or-
ganizační stránce máme 
co nabídnout.

KN  Na jakou odbornou 
akci pozvete Vaše kolegy-
ně a kolegy? 
Tradičně v prosinci, v před-
vánočním čase, pořádáme 
odbornou akci s názvem 
„Endoskopická sestra“, kte-
rá je určena pouze pro čle-
ny a členky naší odborné 
sekce. Při tomto setkání si 
vzájemně sdělujeme no-
vinky, zkušenosti a praktic-
ké dovednosti z naší praxe. 
Letos tuto tradici obno-
víme po dvouleté pauze 
způsobené covidem, kdy 
především zhodnotíme 
uplynulý rok a řekneme si, 
co bude dál.
S potěšením a hrdos-
tí můžu říci, že i v příštím 
roce budeme mít zajiště-
nou aktivní účast a prostor 
k prezentaci na celorepub-
likových odborných ak-
cích. Každá taková akce je 
nejen odbornou, ale i spo-
lečenskou záležitostí. Je to 
příležitost k setkání, kte-
rých jsme si v uplynulých 
dvou letech moc neužili. 

Na otázky KN  odpovídala
Ing. Andrea Brucknerová, 

předsedkyně Endoskopické 
sekce sester ČAS

Ing. Andrea Brucknerová
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44. české a slovenské endoskopické dny 2023

KN  Rada Endoskopické 
sekce rozhodla o koná-
ní 44. českých a sloven-
ských endoskopických 
dnů v termínu 21.–23. 6. 
2023 v Olomouci. Vy jste 
se stal prezidentem kon-
gresu. Zachováte tradič-
ní program, nebo dojde 
k programovým nebo or-
ganizačním změnám?
44. české a slovenské en-
doskopické dny jsme se 
rozhodli spojit s další tra-
diční akcí Olomouc Live 
Endoscopy 2023. Vzhle-
dem k tomu, že gastro-
enterologický kongres 
se bude příští rok konat 
na Slovensku, půjde vlast-
ně o největší kongres 
s gastroenterologickou 
tématikou v roce 2023 
v České republice. Děkuji 
členům rady Endoskopic-
ké sekce ČGS za projeve-

nou důvěru a svěření mi 
funkce prezidenta kongre-
su. Akce bude zahájena 
ve středu 21. 6. v odpo-
ledních hodinách schůzí 
zástupců Center diges-
tivní endoskopie a třemi 
paralelními minisympozii 
na téma endoskopická 
submukózní disekce, tera-
peutická endosonografie 
a endoskopie u nemoc-
ných s IBD. Čtvrteční a pá-
teční dopoledne vyplní 
živé přenosy endoskopic-
kých výkonů z endosko-
pické jednotky II. interní 
kliniky Fakultní nemoc-
nice Olomouc. Na endo-
skopické přenosy bude 
v odpoledních hodinách 
navazovat teoretický pro-
gram s nosným tématem 
„Multioborová spolupráce 
v digestivní endoskopii“. 
Součástí programu bude 
i divácky atraktivní blok 
videokazuistik a program 
endoskopických sester, 
na kterém spolupracuje-
me s Gastroenterologic-
kou sekcí ČAS.

KN  Poprvé se tato akce 
bude konat v Olomou-
ci. Dá se očekávat i vyšší 
účast slovenských kole-
gů? Podílí se Endosko-
pická sekce SGS i na pro-
gramu?

Olomouc je krásné a ze 
všech stran dobře do-
stupné univerzitní město. 
Jsem velmi rád, že záštitu 
nad kongresem převzali 
prof. MUDr. Josef Zadra-
žil, CSc., děkan Lékařské 
fakulty Univerzity Palac-
kého, a prof. MUDr. Ro-
man Havlík, Ph.D., ředitel 
Fakultní nemocnice Olo-
mouc. Dlouholetou tradi-
cí Českých a slovenských 
nebo Slovenských a čes-
kých endoskopických dní 
je těsná organizační a od-
borná spolupráce obou 
stran a na tom chceme 
maximálně zapracovat 
i příští rok. Organizace 
bude ze slovenské strany 
řízena radou Endoskopic-
ké sekce SGS v čele s prim. 
MUDr. Jozefem Záněm, 
Ph.D., a za co nejvyšší 
účast slovenských přátel 
budeme velmi rádi. 
 
KN  Koho pozvete jako 
zahraničního hosta? 
Osobní účast na endo-
skopické i teoretické části 
kongresu přislíbil prof. Ja-
cques Devière z belgické-
ho Bruselu a vzdáleně se 
i s přenosem endosko-
pického výkonu připojí 
prof. Shyam Varadaraju-
lu z amerického Orlan-
da. V obou případech jde 

o uznávané osobnosti svě-
tové digestivní endoskopie 
a jejich účast na kongresu 
pokládám za velkou čest.  

KN  Znovu jste se stal 
členem výboru ČGS a jste 
vědeckým sekretářem 
rady Endoskopické sek-
ce. Jaké jsou Vaše hlavní 
úkoly, které budete v ná-
sledujícím období řešit?  
Děkuji všem členům 
ČGS za účast ve volbách 
a za to, že mi umožnili pra-
covat ve výboru ČGS další 
volební období. Rád bych 
pokračoval v již nastave-
ném trendu, v navyšování 
odborné a ekonomické 
pozice české gastroen-
terologie v rámci České 
republiky, maximalizaci 
spolupráce českých pra-
covišť všech typů, podpo-
ře mladých gastroentero-
logů a pořádání kvalitních 
vzdělávacích akcí. Klíčový 
je i rozvoj a vzájemná ko- 
operace sekcí a pracovních 
skupin včetně sekce en-
doskopických a IBD sester, 
které jsou nezastupitelnou 
součástí našeho oboru. 

Na otázky KN  odpovídal 
doc. MUDr. Přemysl Falt, 

Ph.D., vědecký sekretář 
rady Endoskopické sekce
člen výboru ČGS ČLS JEP

doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

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“

https://mhconsulting.cz/?show=prepared
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Pracovní skupině se poda-
řilo dosáhnout historického 
milníku pro obor bariatrické 
endoskopie v ČR. Jako jed-
na z prvních zemí na světě 
je u nás schválena úhra-
da dvou výkonů – jedná 
se Endoskopickou sleeve 
gastroplastiku a Intragast-
rické balony. Předpokládá 
se vznik 10 center v rámci 
ČR, vznik centra musí být 
schválen pracovní skupinou 
pro bariatrickou endoskopii 
a jejich seznam bude zve-
řejněn na webových strán-
kách ČGS. Každé centrum 
může provést cca 100 gas-
troplastik a 200 intragast-
rických balonů, povinností 
bude zaznamenání všech 

výkonů do registru bari-
atrických pacientů, který 
vznikne v IKEM Praha.
  Ke schválení indikace pa-
cientů k výkonu vůči zdra-
votním pojišťovnám musí 
každé centrum disponovat 
multidisciplinárním týmem 
ve složení gastroenterolog, 
chirurg, anesteziolog. Dal-
ším předpokladem je fun-
gování mezioborové spo-
lupráce ke správné přípravě 
a sledování pacientů. 
  Gastroplastika je podle kri-
terií ZP výkon pro pacienty 
s BMI nad 35, u nichž je vyš-
ší riziko bariatrické chirur-
gie a intragastrický balon je 
přímo indikován pouze pro 
pacienty, kteří musí pod-

stoupit jakýkoliv chirurgický 
výkon, ale z důvodu obezity 
mají vysoké operační riziko. 
Intragastrický balon je am-

bulantní zákrok, po gast-
roplastice je třeba 1denní 
hospitalizace.

MUDr. Evžen Machytka, Ph.D.

Pracovní skupina pro bariatrickou endoskopii

APLIKACE na internetových stránkách ČGS
Přenášíme klinická doporučení na Vaši pracovní plochu!

Kliknutím ikonu APLIKACE v pravém horním rohu stránek ČGS 
bude vaše denní endoskopická práce bezpečnější a efektivnější!

Internetové stránky ČGS se 
pod vedením prim. Petra 
Vítka staly důležitým infor-
mačním zdrojem pro všech-
ny členy. Jedním z priorit-
ních úkolů každé odborné 
společnosti je přiblížit kli-
nická doporučení co nejblí-
že denní praxi. Doporučené 
postupy vycházející z prin-
cipu medicíny založené 
na důkazech dnes pokrýva-
jí často velmi sofistikovaně 

hlavní aspekty naší práce. 
O to důležitější je usnadnit 
denní aplikaci těchto pravi-
del. Proto před 5 lety vznikla 
ve spolupráci s webmaste-
rem Mgr. Markem Libige-
rem interaktivní stránka pro 
stanovení správného dis-
penzárního koloskopického 
intervalu. Sekce Aplikace se 
pak rozrůstala o další témata 
horní i dolní endoskopie. Dle 
webových statistik patří tato 
část stránek mezi nejnavště-
vovanější hned po kalendáři 
akcí a sekci doporučených 
postupů. 
Kompletní inovací nyní 
prošla aplikace „Antitrom-
botická terapie a endosko-
pický výkon“, která reaguje 
na stále častější užívání an-
titrombotik našimi pacienty. 
Protože se jedná o navýsost 
mezioborové téma, probí-
hala příprava aktualizace 
ve spolupráci s doc. Rado-

vanem Malým, angiologem 
I. interní kardioangiologické 
kliniky FN Hradec Králové 
a členem vedení České spo-
lečnosti pro trombózu a he-
mostázu. 
Současné probíhá noveli-
zace i ostatních užívaných 
aplikací tak, aby odpovídaly 
současnému stavu vědění. 
Zařazujeme i některá nová 

témata, naposledy napří-
klad predikce výsledku en-
doskopické slizniční resekce 
v tračníku, kterou můžeme 
využívat při plánování na-
šich nejčastějších terapeu-
tických výkonů v dolní části 
GIT.

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. 
II. interní gastroenterologická 

klinika FN Hradec Králové

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. 

https://www.cgs-cls.cz/aplikace/
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Pacientská organizace Pa-
cienti IBD, z.s., vznikla z ini-
ciativy pacientů s idiopatic-
kými střevními záněty (IBD) 
v roce 2008. Posláním naší 
pacientské organizace je 
podpora a pomoc paci-
entům a jejich rodinným 
příslušníkům v nelehké ži-
votní situaci. Snažíme se 
pro pacienty zprostřed-
kovat informace o jejich 
onemocnění, možnostech 
léčby a zlepšení jejich ži-
votní situace. Pořádáme 
pravidelné semináře a kon-
ference, a to nejen v Praze, 
ale i Brně, Hradci Králové, 
Plzni, Olomouci a Karlo-
vých Varech a vydáváme 

publikace pro pacienty. 
Spolupracujeme s Pracovní 
skupinou lékařů pro idio- 
patické střevní záněty při 
České gastroenterologické 
společnosti ČLS JEP. 

Spolu s edukací se snaží-
me o osvětovou činnost – 
seznámit širokou veřejnost 
s idiopatickými střevními 
záněty – tuto problema-
tiku spojujeme se Světo-
vým dnem idiopatických 
střevních zánětů (19. kvě-

ten). Od roku 2011 jsme 
členy Evropské federace 
pro Crohnovu chorobu 
a ulcerózní kolitidu (EFC-
CA), navazujeme kontakty 
s organizacemi po celém 
světě, podílíme se na me-
zinárodních projektech 
a sbíráme zkušenosti. Pat-
říme do Národní rady osob 
se zdravotním postižením 
ČR a Asociace veřejně 
prospěšných organizací. 
Kanceláře sdílíme se Spo-
lečností pro bezlepkovou 
dietu a s Českým ILCEM – 
dobrovolným sdružením 
stomiků. Zástupci spolku 
Pacienti IBD se vzděláva-
jí při projektu Akademie 

pacientských organiza-
cí. Jsme členy Pacientské 
rady při Ministerstvu zdra-
votnictví ČR, poukazujeme 
na nutnost zlepšení pod-
mínek pro naše nemocné 
a snažíme se o lepší do-
stupnost moderních léčiv. 
Jednáme také se Státním 
ústavem pro kontrolu léčiv 
a s jednotlivými zdravotní-
mi pojišťovnami. Věříme, 
že včasná diagnóza a ade-
kvátní léčba je základem 
úspěchu, proto jsme se 

podíleli na překladu paci-
entských návodů v léčbě 
IBD a šíříme je mezi české 
pacienty.

Hlavními komunikačními 
kanály jsou webové strán-
ky www.crohn.cz, Face-
book a newsletter, který 
je pravidelně rozesílán 
na 3 000 kontaktů, spolek 
má v současné době více 
než 1 000 členů.

Naše projekty
IBD Pod Kontrolou
Aplikace IBD Pod Kontro-
lou je dostupná pro uživa-
tele s operačními systémy 
iOS i Android. Stáhnout 
si ji pacienti mohou bez-
platně. Do aplikace lze za-
znamenat přesné termíny 
na vyšetření či kontroly. 
Pro pacienty je v aplikaci 
připraven také jednodu-
chý test, díky kterému si 
mohou rychle zhodno-
tit svůj aktuální stav, vést 
si deník pacienta a číst 
v edukační zóně.

WC kompas 
Naše online mapa veřej-
ných toalet umožňuje 
všem uživatelům interne-
tu, počítačů a mobilních 
zařízení nalézt nejbližší 
dostupné WC na základě 
jejich geografické polohy. 
K vytvoření online mapy 
vedly praktické zkušenos-
ti pacientů s chronickými 
střevními obtížemi. Ani 

ve velkých městech totiž 
nelze rychle a důstojně 
vyřešit základní lidské po-
třeby. Nízkou kvalitu a ne-
dostatečný počet čistých 
toalet si většina lidí uvě-
domí až v případě, kdy je 
nutně potřebují. Na webo-
vých stránkách www.wc-
kompas.cz lze dohledat 
nejbližší toaletu. Zdarma je 
k dispozici také aplikaci pro 
chytré telefony. Aplikace 
slouží všem, kteří hledají 
toaletu,, třeba i maminkám 
s dětmi či seniorům. 

WC karta 
WC karta je určena pro 
pacienty s idiopatickými 
střevními záněty, stomií či 
dráždivým tračníkem. Její 
předložení u smluvních 
partnerů  pomůže s rych-
lejším zpřístupněním veřej-
ných i neveřejných toalet. 
Karta obsahuje dvojjazyč-
né česko-anglické vysvět-

Spolek Pacienti IBD pomáhá a edukuje již 15 let

https://www.wckompas.cz
https://ibdpodkontrolou.cz
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Celiakie je systémové au-
toimunitní onemocnění 
vzniklé na podkladě gene-
tických dispozic a spou-
štěné přítomností lepku 
ve střevním lumen. K její-
mu vzniku je nutná stre-
sová událost, která vede 
k porušení střevní bariéry 
a průniku lepku střevní sliz-
nicí. Komplikace neléčené 
celiakie jsou natolik závaž-
né (neplodnost, potraty či 
předčasný porod dítěte, 
těžká osteoporóza s rizikem 
vzniku zlomenin, anemie, 
podvýživa, zvýšené riziko 
vzniku maligních onemoc-
nění) a příznaky tak málo 
typické a přitom rozdílné, 
že je velmi obtížné dia-
gnostikovat celiakii včas. 
Přepokládá se, že na kaž-
dého diagnostikovaného 
celiaka jsou další 4 nepoz-
naní, předpokládaná preva-
lence se pohybuje kolem 
1 %. V praxi je proto nutné 
využívat jiné metody časné 
diagnostiky celiakie, a tím 
je cílený screening v riziko-
vých skupinách, dále zvyšo-
vat osvětu jak u laické ve-
řejnosti, tak u lékařů všech 
oborů. Bezlepková dieta je 
jedinou možnou léčbou ce-
liakie, je však výrazně dražší 
než běžné stravování a po-
jišťovny nepřispívají na tuto 
léčbu, poskytují v různé 
míře pouze příspěvky na di-
etní opatření, často cíleně 
v určitých věkových či soci-
álních skupinách.

Problematiku celiakie se 
snaží řešit Pracovní skupina 
pro celiakii České gastroen-
terologické společnosti. Ta 
navazuje na práci Pracov-
ní skupiny pro celiakii, jejíž 
vznik inicioval profesor Pře-
mysl Frič v roce 2009. Díky 
práci této skupiny vznikl 
Cílený screening celiakie, 
jehož provádění bylo za-
kotveno ve Věstníku 3/2011 
Ministerstva zdravotnictví 
ČR. PO konverzi této sku-
piny na komisi Minister-
stva zdravotnictví a jejím 
následném zrušení v roce 
2011 se již nepodařilo ob-
novit práci této skupiny

O založení této pracovní 
skupiny jsme se rozhod-
li spontánně na podkladě 
potřeby pacientů s celiakií 
(zastoupených pacientský-
mi sdruženími) dosáhnout 
spravedlivého ohodnocení 
jediné léčby tohoto one-
mocnění.
Posláním PSCel je zlep-
šení povědomí o celiakii, 
její prevalenci, diagnostice 
a léčbě u odborné i laické 
veřejnosti.
Hlavními cíli jsou zhodno-
cení prevalence celiakie 
v České republice, diagnos-
tických algoritmů v dětství 
a dospělosti, screeningu 
celiakie v České republice 
a zlepšení jeho účinnosti, 
léčby celiakie, resp. bezlep-
kové diety, jejího složení 
a úhrady z prostředků zdra-

votního pojištění či jiným 
způsobem, algoritmu sle-
dování komplikací a jejich 
managementu. 

Po svém založení v roce 
2018 a schválení Výborem 
České gastroenterologic-
ké společnosti připravova-
la tato skupina pravidelně 
blok přednášek na Českém 
gastroenterologickém kon-
gresu, Sympoziu a morfo-
logii a funkci střeva, pro pa-
cientské organizace. 
V roce 2020 bylo zahájeno 
jednání s poslanci PS PČR 
o možnostech úpravy úhra-
dy bezlepkové diety paci-
entům s celiakií. Následně 
jednání přerušena z dů-
vodu covid-19, po úpravě 
pandemických podmínek 
z důvodu voleb do PS PČR, 
jednání s poslanci nové PS 
ČR byla poslanci zrušena 
a bude nutno se pokusit 
o jejich obnovení. 
Členové PS se aktivně 
účastní přednášek o ce-
liakii na odborných fó-
rech, v rámci Pacientských 
sdružení, kapitola o celiakii 
a bezlepkové dietě v mo-
nografii Kohout et al: Klinic-
ká výživa (2021), do nové 
učebnice Vnitřní lékařství 
(vyjde 2023).

V dalším období je v plánu 
příprava doporučení pro 
diagnostiku a dispenzariza-
ci pacientů s celiakií, koor-
dinace cíleného screeningu 

celiakie s dalšími odbor-
nými společnostmi a vý-
zkumná a edukační činnost 

Složení PS celiakie ČGS 
ČLS JEP
Členové České gastroen-
terologické společnosti: 
doc. MUDr. Pavel Kohout, 
Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Nevoral, 
CSc.
prim. MUDr. Pavel Frühauf, 
CSc.
doc. MUDr. Pavel Drastich, 
Ph.D.
as. MUDr. Iva Hofmannová, 
Ph.D.
as. MUDr. Petr Kocna, CSc.
doc. MUDr. Miloš Dvořák, 
CSc.
MUDr. Barbora Packová
prof. MUDr. Helena Tlaska-
lová-Hogenová, DrSc.

Dalšími členy PSCel  
mimo ČGS:
prof. MUDr. Jan Krejsek, CSc.
MUDr. Michal Šenkyřík
MUDr. Martin Fuchs
Ing. Dana Gabrovská, PfD.

Zástupci pacientských 
sdružení:
Jitka Dlabalová, Ing. Ivana 
Lášková – Společnost pro 
bezlepkovou dietu
Ing. Blanka Rubínová – 
Sdružení celiaků České 
republiky
Ing. Dalibor Ježorek – Klub 
celiakie Brno

doc. MUDr Pavel Kohout, Ph.D.

lení o tom, že jejím vlastní-
kem je neinfekční pacient 
s akutní potřebou návštěvy 
toalety. Karta neobsahuje 
žádné citlivé osobní údaje. 
Využít ji lze u našich part-
nerů, kteří se dobrovolně 
zavázali kartu akceptovat, 
a pomoci tak nemocným. 
Seznam všech míst, kde je 
možné kartu využít, pra-
vidla používání a získání 

karty jsou k dispozici na 
www.wckarta.cz.

Kde nás najdete
www.crohn.cz
www.wckarta.cz
www.wckompas.cz
www.facebook.com/Pa-
cientiIBD
email: info@crohn.cz 

Mgr. Lucie Laštíková

Pracovní skupina pro celiakii ČGS ČLS JEP

WC KARTA
WC CARD

Prosíme pomozte!

Držitel této karty trpí akutními
neinfekčními zdravotními obtížemi,
které vyžadují okamžitou návštěvu
toalety.

Děkujeme za vstřícnost
a pochopení!

Please help!

The holder of this card is suffering
from an acute non-infectious health 
condition that may require
an immediate visit to use a toilet.

Thank you for your help
and understanding!

Please help!

The holder of this card is suffering
from an acute non-infectious health 

dition that may require
an immediate visit to use a toilet.

Thank you for your help
and understanding!

www.crohn.cz
www.wckarta.cz   |   www.wckompas.cz

https://www.crohn.cz/wc-karta


# 1 • čtvrtek 1. 12. 2022 KONGRESOVÉ NOVINY strana 18

Gastroenterologie a hepa-
tologie (Gastroenterology 
and Hepatology) je oficiální 
recenzovaný časopis České 
gastroenterologické spo-
lečnosti ČLS JEP, Sloven-
skej gastroenterologickej 
spoločnosti a Slovenskej 
hepatologickej spoločnos-
ti vydávaný Českou lékař-
skou společností J. E. Pur-
kyně v nakladatelství Care 
Comm. Vychází 6× ročně. 
Články jsou publiková-
ny v českém, slovenském 
a anglickém jazyce. Časo-
pis je vydáván od roku 1947, 
jeho předchozí název byl 
Česká a slovenská gastro-
enterologie a hepatologie 
(ISSN 1213-323X). Časopis 
Gastroenterologie a hepa-
tologie je indexován v da-
tabázích SCOPUS, CHE-
MICAL TITLES, EXCERPTA 
MEDICA/EMBASE, CHEMI-
CAL ABSTRACTS, INIS Ato-
mindex, Food Science and 
Technology Abstracts, Bib-
liographia Medica Čecho-
slovaca, Index Copernicus.
V časopisu jsou publiková-
ny originální články z ob-
lasti gastroenterologie a he-
patologie (každé číslo je 
věnováno jednomu hlavní-
mu tématu: IBD, hepatolo-
gie, digestivní endoskopie, 
klinická a experimentální 
gastroenterologie, gast-
rointestinální onkologie), 
výsledky klinických studií, 

články pro postgraduál-
ní celoživotní vzdělávání 
(continuing medical educa-
tion CME), přehledové člán-
ky o současných aktuálních 
problémech, kazuistiky, 
zprávy z kongresů a schů-
zí společnosti. Dále jsou 
zveřejňovány také zprávy 
o nových knihách, komen-
táře k článkům z jiných ča-
sopisů, pozorování, názory, 
diskuze k zajímavým téma-
tům, biografie významných 
osobností, osobní zprávy 
a dopisy redakci.
Šéfredaktorem je od roku 
2011 prof. MUDr. Milan Lu-
káš, CSc., AGAF, a výkon-
nou redaktorkou Ing. Ka-
teřina Michnová.  V roce 
2020 došlo ke změně 
nakladatele, kdy původní  
Ambit Media byla nahra-
zena novou společností 
Care Comm. Časopis vy-
chází v nákladu 1 450 ks 
a je pravidelně prezentován 
na nejvýznamnějších gas-
troenterologických akcích 
České i Slovenské republiky.
Děkujeme všem autorům, 
recenzentům, koedito-
rům, členům redakční rady 
a partnerům za to, že ča-
sopisu zachováváte přízeň. 
Jen díky vám je možné 
udržet vysokou odbornou 
úroveň a kvalitu časopisu.

K. Michnová za redakci GH
Care Comm s.r.o.

Časopis Gastroenterologie a hepatologie

HARMONOGRAM VYDÁNÍ PRO ROK 2023:

1/2023 – IBD 

2/2023 – Hepatologie 

3/2023 – Digestivní endoskopie

4/2023 – Klinická a experimentální gastroenterologie

5/2023 – Gastrointestinální onkologie

6/2023 – Dětská gastroenterologie a hepatologie.  
 Bariatrie a obezitologie

K O N G R E S O V É

N O V I N Y10. listopadu 2021 strana 4

Highlights of  ESGE Days 2022 include…
 A full day of live demonstrations from leading endoscopy centres in Prague and Rome

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

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

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

Scientific Partnering Societies
            

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

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

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

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

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

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

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

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

odpovídal
Prof. Dr. Helmut Messmann

Universitätsklinikum 
Augsburg, Německo

Videoknihovna  
České gastroenterologické společnosti

Záznamy přednášek 
i endoskopických výkonů  

z prestižních odborných akcí! 

Vše přístupné bez přihlašování!

7. kongres České gastroenterologické spoleČnosti

https://video.endoscopy.cz
https://www.csgh.info/cs/intro
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Vítězové ceny časopisu  
Gastroenterologie a hepatologie

MUDr. Barbora Pipek, Ph.D.

MUDr. Eduard Veseliny, PhD.

Hereditárny angioedém ako príčina bolestí brucha

Gastroent Hepatol 2022; 76(1): 46– 5446

IBD: původní práce

doi: 10.48095/ccgh202246

Bezpečnost bio logické léčby vedolizumabem 
a ustekinumabem podávané v průběhu 
gravidity pro idiopatický střevní zánět  
matek – multicentrická retrospektivně- 
-prospektivní observační studie
Safety of vedolizumab and ustekinumab in the treatment  
of pregnant women with inflammatory bowel disease –  
a multicentre retrospective-prospective observational study

B. Pipek1–3, D. Ďuricová4,5, K. Mitrová4,6, M. Bortlík5,7,8,  
L. Bouchner9, J. Březina10, T. Douda11, T. Drašar12,  
P. Drastich10, P. Falt2, P. Klvaňa13, P. Kohout14, V. Leksa15, 
A. Novotný16, P. Svoboda3,17, J. Škorpík18, J. Ulbrych19,20, 
M. Veinfurt21, B. Zbořilová21, M. Lukáš4 
1 Centrum péče o zažívací trakt,  
  Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.  
2 II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická  
  LF UP a FN Olomouc 
3 Katedra interních oborů, LF OU v Ostravě 
4 Klinické a výzkumné centrum pro idiopatické střevní záněty,  
  Klinické centrum ISCARE a.s. a 1. LF UK v Praze 
5 Farmakologický ústav, 1. LF UK v Praze 
6 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha 
7 Oddělení gastroenterologie, Nemocnice České Budějovice, a.s. 
8 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 
9 Interní oddělení, FN Plzeň 
10 Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum,  
   IKEM, Praha 
11 II. interní gastroenterologická klinika  
   LF UK a FN Hradec Králové 
12 Gastroenterologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s. 
13 Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení,  
   Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 
14 Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha  
15 Interní oddělení, Pardubická nemocnice  
16 IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie  
   1. LF UK a VFN v Praze 
17 Interní klinika, FN Ostrava 
18 Oddělení gastroenterologie, Nemocnice Jihlava,  
   příspěvková organizace 
19 Interní oddělení, FN u sv. Anny v Brně 
20 SurGal Clinic, Brno  
21 Gastroenterologické oddělení, Karlovarská krajská  
   nemocnice a.s.

79
pacientek

85
gravidit

podávané v průběhu gravidity
pro idiopatický střevní zánět matek15 IBD center

v ČR

32 
pacientek CN

18 
pacientek UC

VDZ
(vedolizumab)(vedolizumab)(vedolizumab)

47 
pacientek CN

2
pacientky UC

UST
(ustekinumab)(ustekinumab)(ustekinumab)

Meridián hladin UST

Matka 4,7 mg/l
Novorozenec 7,9 mg/l

Meridián hladin VDZ

Matka 7,2 mg/l
Novorozenec 4,7 mg/l

porozeno

93,9 %
dětí úspěšně

0,66
(vedolizumab)

porozeno

79,6 %
dětí úspěšně

1,65
(ustekinumab)

Poměr hladin
u matky / v pupečníku

Hereditárny angioedém ako príčina bolestí brucha

Gastroent Hepatol 2022; 76(3): 236– 243236

Digestivní endoskopie: pôvodná práca

doi: 10.48095/ccgh2022236

Krátkodobé a dlhodobé výsledky 
pneumatickej dilatácie v liečbe pacientov 
s achaláziou pažeráka: 16 rokov skúseností
Short-term and long-term results of pneumatic dilation  
in the treatment of patients with esophageal achalasia:  
16 years of experience

E. Veseliny, M. Janičko, M. Zakuciová, P. Jarčuška

II. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice

Súhrn: Východiská: Pneumatická dilatácia (PD) je stále obľúbenou liečbou achalázie pažeráka. Táto retrospektívna analýza informuje o našich 
16-ročných skúsenostiach s pneumatickou dilatáciou pri liečbe pacientov s achaláziou. Pacienti a metódy: Za sebou nasledujúci pacienti 
s  achaláziou, ktorí podstúpili endoskopickú balónovú dilatáciu, boli retrospektívne analyzovaní. Úspešnosť endoskopickej pneumatickej 
dilatácie bola definovaná tak, že okrem pneumatickej dilatácie nebola potrebná žiadna ďalšia liečba a  celkové klinické Eckardtovo skóre 
muselo byť ≤ 3 (a zároveň každá jednotlivá položka < 2). Výsledky: V období január 2004 až december 2019 podstúpilo za sebou pneumatickú 
dilatáciu 140 pacientov s achaláziou (67 mužov [47,9 %], priemerný vek 54,9 ± 16,2 rokov). Medián sledovania pacientov od prvej dilatácie bol 
125 mesiacov (6–263 mesiacov). Liečba pneumatickou dilatáciou (vrátane opakovaných PD) mala celkovo pozitívny efekt u 130 zo 140 pacientov 
(92,9 %), u 2 pacientov došlo počas prvej dilatácie k perforácii (1,4 %) a u 8 pacientov nebol efekt dostatočný (5,7 %). Zo 140 pacientov podstúpilo 
celkovo len jednu PD 107/ 140 (76,4 %), len dve PD podstúpilo 22/ 140 (15,7 %), celkovo len tri PD podstúpilo 8/ 140 (5,7 %) a celkovo 4 PD 
podstúpili 3/ 140 (2,1 %). Zlyhanie liečby sme pozorovali u 3 pacientov s 1 PD (37,5 %) oproti 5 pacientom s 2 a viac PD (62,5 %); p = 0,019. Záver: 
Endoskopická balónová dilatácia, začínajúca s 35-mm balónom, je z krátkodobého ako aj dlhodobého hľadiska efektívnou liečbou achalázie, 
s minimálnou morbiditou. Prípadný neúplný efekt dilatačnej terapie sa častejšie prejavuje už v skoršom období po úvodnej dilatačnej terapii.

Kľúčové slová: achalázia – pneumatická dilatácia – dlhodobé výsledky – komplikácie 

Liečba achalázie pažeráka balónikovou dilatáciou   
retrospektívna analýza súboru (obdobie: 1/2004–12/2019)

130 (92,9 %) 
pacientov  

s pozitívnym 
efektom liečby

 (vrátane 
opakovaných PD)

8 (5,7 %) pacientov  
s nedostatočným 

efektom liečby
 (6 pacientov 

podstúpili následne 
chirurgickú 

kardiomyotómiu)

2 (1,4 %) pacienti 
s perforáciou 

pažeráka 
(pri prvej PD  

s 3,5-cm balónikom)

140 pacientov podstúpilo PD
(47,9 % mužov, Ø vek 54,9 rokov)
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IDIOPATICKÉ 
STŘEVNÍ ZÁNĚTY II

NOVÉ TRENDY 
A MEZIOBOROVÉ SOUVISLOSTI
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CZ: 749 Kč / SK: 31,21 €

https://www.grada.cz/idiopaticke-strevni-zanety-ii-12444/



