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letošní rok je pro českou gastroenterologickou komunitu 
rokem volebním a pro stávající výbor společnosti a jeho 
spolupracovníky také bilančním. Srovnáme-li svět v roce 
2018 (na jehož konci zahájil výbor svoji činnost) a 2022, 
vidíme dramaticky změněnou společnost i podmínky, ve 
kterých naše odbornost funguje. Máme za sebou dva roky 
pandemie s významnými dopady do všech oblastí života, 
deziluzi z činnosti mnohých „odborníků“.  Na druhou stranu 
vedla krize také k objevu silných osobností mezi vámi všemi, 
díky nimž jsme toto období po odborné stránce zvládli. Také 
budoucnost bude složitá. V blízké evropské zemi probíhá 
válka, ekonomika se nachází v nejistém období. Často 
slýcháme že „dobře již bylo“. Přesto lze nalézt v minulém 
období mnoho pozitivního a inspirativního pro další práci 
a rozvoj našeho oboru. Výbor ČGS v současnosti zahájil 
rekapitulaci uplynulého funkčního období a připravuje 
materiály, které práci a aktivity výboru souhrnně prezentují 
také široké gastroenterologické veřejnosti. Jedním z nich je 
infografika, která činnost výboru stručně shrnuje (dostupná 
na: https://www.cgs-cls.cz/ a je součástí newsletteru).   

Schůze výboru společnosti pokračují ve standardním 
formátu (zápisy z jednání jsou k dispozici na www.cgs-
cls.cz/). První prezenční (shodou okolností výjezdní) 
zasedání se uskutečnilo v dubnu v Českých Budějovicích 
v rámci sympozia Budějovice gastroenterologické. Při 
jednání s managementem nemocnice a představiteli místní 
a krajské samosprávy byla diskutována aktuální témata 
zahrnující screeningové programy, projekt endoskopických 
center a nákladnou terapii v gastroenterologii. V mnoha 
oblastech jsme dosáhli shodného pohledu, česká 
gastroenterologická komunita byla oceňována jak odborně, 
tak i organizačně. Vlastní kongres byl připraven na špičkové 
úrovni ve spolupráci se Sekcí mladých gastroenterologů. 
Vrcholem jarní endoskopické kongresové sezóny byly 
dvě mezinárodní akce s významnou účastí tuzemských 
endoskopistů. Koncem dubna proběhly v prostorách 
Kongresového centra Praha ESGE Days 2022 spolu 
s 42. českými a slovenskými endoskopickými dny. 

Pořadatelství kongresu je významným diplomatickým 
úspěchem týmu pod vedením prof. Tomáše Hucla. Akce byla 
naplněna kvalitním odborným programem s významným 
českým příspěvkem a dále prohloubila spolupráci mezi 
ESGE a ČGS. Představiteli obou organizací byla opakovaně 
zdůrazňována motivace k dalšímu rozvoji vzájemných 
vztahů. Výbor ČGS se podílel nejen na tvorbě odborného 
programu, ale také zajistil financování kongresového 
poplatku 47 členům Sekce mladých gastroenterologů a 
podílel se finančně na dalších 197 registracích. Součástí akce 
byly pozorně sledované live přenosy endoskopických metod 
z Prahy a Říma. Druhou mezinárodní akcí s výraznou 
aktivní účastí tuzemských endoskopistů byly červnové 43. 
slovenské a české endoskopické dny v Trenčíně. Obě akce 
se konaly za účasti špičky české a slovenské endoskopie, 
dosahující ve spektru i obtížnosti prezentovaných 
endoskopických metod světové úrovně. Českou stopu bylo 
možné sledovat také na jednom z nejvýznamnějších 
gastroenterologických kongresů roku – DDW, který byl 
organizován v květnu v San Diegu (USA). Z dalších 
významných tuzemských akcí je potřeba zmínit 19. 
československé IBD sympozium probíhající koncem března 
v Hořovicích.

Výběr vzdělávacích akcí zůstává bohatý i pro zbytek 
letošního roku. Do prázdnin se můžeme setkávat 17. 6. 2022 
v rámci Českého pankreatologického dne (https://
cpc.voleman. cz/) nebo 15. Olomouc Live Endoscopy (23. 
6. - 24. 6. 2022, https://ole.fnol.cz/). Zahraničním hostem 
kongresu bude jeden z nejvýznamnějších amerických 
endoskopistů, prof. Martin Freeman z Minnesoty. Po 
prázdninách  (2. 9. – 4.     9.)    otevírá   kongresovou   sezónu      
11. podzimní setkání gastroenterologů v Poněšicích (www. 
medprax.cz).  Tradiční    kongres   v   netradičním termínu: 
XXIV. hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a 
XIV. mezinárodní endoskopický workshop (https://
hghd.voleman.cz/) bude probíhat 8.-9. 9. 2022 v Hradci 
Králové. Jedním z vrcholů bude aktivní účast španělského  
hosta  –   Manuela   Pérez-Mirandy,   předního   představitele   
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současné pankreatobiliární endoskopie. Astronomický 
podzim zahájí 23. 9. 2022 XVI. beskydský endoskopický 
workshop ve Frýdku - Místku (https://1url.cz/lrJiv). 
V říjnu a listopadu se můžeme těšit na UEGW ve Vídni 
(8.–11. 10. 2022) a na XX. intenzivní kurz IBD pro lékaře 
a zdravotní sestry (10.-11. 11. 2022). Vyvrcholením sezóny 
budou ve dnech 1.-3. 12. 2022 17. vzdělávací a diskusní 
gastroenterologické dny v Karlových Varech (https://
www.gastrodny.cz). Prezident kongresu (profesor Milan 
Lukáš) informoval o finalizaci programu, který bude ještě 
před prázdninami zveřejněn. Podrobnosti o mnoha dalších 
zajímavých odborných aktivitách naleznete v kalendáři na 
webu ČGS. 

Finální podobu dostává projekt endoskopických center, 
všechny připomínky Ministerstva zdravotnictví jsou 
vypořádávány a výbor ČGS zůstává v úzkém kontaktu 
s ministrem zdravotnictví prof. Válkem, který se o projekt 
živ zaě jímá. 

V současné době se připravuje 3. a 4. číslo časopisu 
Gastroenterologie a hepatologie, která budou věnována 
gastrointestinální endoskopii a klinické a experimentální 
gastroenterologii (editoři doc. Urban a prof. Hucl). 
Novinkou letošního ročníku je prezentace nejzajímavějších 
sdělení čísla formou infografik na titulní stránce 
časopisu. 

Za účasti dr. Hrdličky pokračují jednání Pracovní 
skupiny k seznamu zdravotních výkonů MZ ČR 
směřující ke kultivaci registračních listů endoskopických 
výkonů (nahrazení optických endoskopů videotechnikou, 
zjednodušení vykazování bez používání rozdílových 
výkonů 15445 a 15446). Budou-li jednání úspěšná, 
povedou i k dalšímu mírnému navýšení bodové hodnoty 
od roku 2024.  V souvislosti s počátkem platnosti výkonu 
„reprocessing flexibilních endoskopů“ (15060 za 616 bodů) 
bude nutné z registračních listů odstranit drobné položky 
související s manuální dezinfekcí (např. u koloskopie 27 
bodů, u gastroskopie 24 bodů).  

Dne 6. dubna 2022 vyhlásil výbor ČGS ČLS JEP volby 
pro nadcházející čtyřleté volební období. Členy volební 
komise byli zvoleni prof. Jan Lata (Ostrava), dr. Naděžda 
Machková (Praha) a doc. Vlastimil Procházka (Olomouc). 
Volby proběhnou elektronicky v září (nominace 
kandidátů) a říjnu (vlastní volba). Zkontrolujte si prosím 

do konce června (uzavření volebních seznamů) kontaktní 
e-mailovou adresu na svém členském profilu ČLS JEP,
který je přístupný z adresy https://databaze.cls.cz. Návod
k aktivaci profilu najdete ve výzvě k úhradě členských
příspěvků (rozesílané v dubnu sekretariátem ČLS JEP
(cle@cls.cz). K vlastnímu hlasování budete v termínu voleb
vyzváni prostřednictvím své e-mailové adresy z adresy
noreply@greception.com. Přehledné informace k volbám
najdete také ve volebním průvodci, který je dostupný na
stránkách společnosti https://www.cgs-cls.cz/volby-do-
vyboru-ceske-gastroenterologicke-spolecnosti-2022/.
ČGS byla průkopníkem elektronického volební systému
v rámci ČLS JEP, a tento způsob volby se stává standardem
i v ostatních odborných společnostech. Přistupujte
prosím zodpovědně k uplatnění svého práva volit a být
volen – předvolební prezentaci můžete zaslat sekretariátu
společnosti ke zveřejnění na internetových stránkách ČGS.

Milé kolegyně a kolegové, děkujeme vám za podporu 
i připomínky. Přejeme vám i nadále pevné zdraví a těšíme 
se na další setkávání a spolupráci při rozvoji české 
gastroenterologie.
.

S úctou a pozdravem

Za výbor ČGS ČLS JEP
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doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. 
Předseda výboru ČGS ČLS JEP 

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 
I. místopředseda výboru ČGS ČLS JEP

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
II. místopředseda výboru ČGS ČSL JEP
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