
NEWSLETTER 43

WWW.CGS-CLS.CZ

2/2022

letos poprvé si vás dovolujeme oslovit formou newsletteru, 
ve kterém shrneme vše podstatné, co se v ČGS děje.

Výbor ČGS se pravidelně schází, poslední zasedání se 
uskutečnilo on-line dne 10. 2. 2022. Zápisy ze všech jednání 
jsou vám k dispozici na webových stránkách https://www.
cgs-cls.cz/o-nas/z-jednani-vyboru-cgs/.

Příští zasedáni, již prezenční, se bude konat u příležitosti 
sympozia „Budějovice gastroenterologické“ ve 
dnech 6.-7. dubna 2022. Akci organizačně zajišťuje 
doc. Martin Bortlík, v plánu je setkání výboru s lokálními 
gastroenterology, zástupci samosprávy a státní správy. 
Navazujeme tak na úspěšnou sérii výjezdních zasedání, která 
byla přerušena z důvodu pandemie. Vlastní sympozium 
je organizováno Sekcí mladých gastroenterologů, 
více informací naleznete v pozvánce na https://www.
budejovicegastro2022.cz/.

Jak jsme vás již informovali, ve dnech 28.-30. dubna 2022 
se budou konat v Kongresovém centru v Praze ESGE Days 
2022 jako hybridní kongres, https://esgedays.org/. Rádi 
bychom vás požádali o maximální podporu této akce 
formou osobní účasti. Opakované pořadatelství je pro 
ČGS velkou ctí a nepochybným diplomatickým úspěchem, 
o který se zasloužil zejména profesor Tomáš Hucl. Pro 
zájemce ze SMG výbor zajistil úhradu kongresového 
poplatku. Pro ostatní členy ČGS jsme zajistili zvýhodněný 
poplatek, v mnoha případech budete osloveni našimi 
partnery. Součástí této mezinárodní akce budou ve čtvrtek 
28. dubna 42. české a slovenské endoskopické dny v češtině 
a v klasické prezenční podobě https://endoskopicke-dny.
cz. Můžete se těšit také na live přenos endoskopických 
metod z Prahy a Říma. Využijte této jedinečné příležitosti 
být v centru světového endoskopického dění. 

Ve dnech 2.-3. června 2022 se konají 43. slovenské a české 
endoskopické dny v Trenčíně. Všechny podrobnosti jsou 
k dispozici na https://www.endodni.sk/.

Do prázdnin se dále můžeme setkat například u příležitosti 
19. československého IBD sympozia 31.3. - 1.4., Českého 
pankreatologického dne 17.6. nebo 15. Olomouc Live 
Endoscopy ve dnech 23.-24.6., jehož zahraničním hostem 
bude jeden z nejvýznamnějších amerických endoskopistů, 
profesor Martin Freeman z Minnesoty. Podrobnosti 
o těchto a mnoha dalších akcích naleznete v kalendáři akcí 
na webu ČGS.

Na přelomu roku jsme řešili problém nového statutu 
screeningových pracovišť v programu screeningu 
kolorektálního karcinomu. Děkujeme za všechny 
připomínky, které jste nám k této problematice zaslali. 
Seznam schválených center je k dispozici na Seznam 
poskytovatelů, kteří splnili podmínky pro udělení statutu 
screeningového pracoviště v programu screeningu 
kolorektálního karcinomu | Česká gastroenterologická 
společnost ČLS JEP (cgs-cls.cz).

Projekt endoskopických center je v současnosti procesován 
zaměstnanci MZ. Dne 3. února 2022 proběhla schůzka 
předsedů ČGS a SGO s novým ministrem zdravotnictví 
panem profesorem Vlastimilem Válkem. Byli jsme 
ubezpečeni o tom, že projekt se do konce února 2022 posune 
do finále. Připomínáme, že vědeckou radou MZ byl projekt 
schválen přesně před 2 lety. Zpoždění administrace projektu 
přineslo první problémy, konkrétně v registračních listech 
uvedená podmínka provádění některých nových výkonů 
v endoskopických centrech je důvodem k odmítnutí 
nasmlouvání těchto výkonů. Pokud by centra do konce 
února nebyla schválena, požádáme o relevantní změnu 
v registračních listech. Naše členy prosíme o trpělivost.

V letošním prvním čísle časopisu Gastroenterologie 
a hepatologie vyjde mimo jiné doporučený postup pro 
léčbu ulcerózní kolitidy. Ve finálním připomínkování je 
rovněž doporučený postup pro provádění gastroskopie, 
který by měl být zveřejněn v čísle třetím.

Vážené členky a členové ČGS ČLS JEP,
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Výbor na základě výsledku výběrového řízení 
rozhodl o pořadatelství 17. vzdělávacích a diskuzních 
gastroenterologických dní v Karlových Varech (číslo 16 bylo 
ponecháno náhradnímu on-line kongresu, pořádanému 
v roce 2020) ve dnech 1.-3. 12. 2022.  Prezidentem kongresu 
byl zvolen profesor Milan Lukáš a jeho zajištění bylo 
svěřeno firmě Galén Symposion. Program kongresu vám 
bude k dispozici do konce května.

Díky finančnímu výnosu 7. kongresu ČGS z letošního roku 
(1 240 840 Kč) a výnosu z partnerství je hospodaření naší 
společnosti mírně přebytkové. Na účtu vedeném standardně 
u ČLS JEP disponujeme v současné době částkou přesahující 
5 miliónů korun. Stabilizované hospodaření nám zatím 
umožňuje nezvyšovat členské příspěvky. Na tomto místě 
děkujeme všem partnerům za trvalou podporu.

V letošním roce se uskuteční volby do výboru ČGS ČLS JEP, 
které vyhlásíme v dubnu 2022 a uskuteční se elektronickou 
formou v říjnu téhož roku. Zachováme rovněž možnost 
korespondenční účasti. O přípravách voleb vás budeme 
průběžně informovat.

Milé kolegyně a kolegové, děkujeme vám za podporu 
i kritické připomínky. Přejeme vám pevné zdraví a těšíme se 
na setkání a spolupráci ve prospěch české gastroenterologie.

S úctou a pozdravem

Za výbor ČGS ČLS JEP
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