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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové,
dovolte, abychom Vás informovali o nejbližších aktivitách naší 
sekce.

17. diskuzní a vzdělávací dny v Karlových Varech

Velmi rychle se již blíží termín konání nejvýznamnější vzdělávací 
akce našeho oboru, která bude tento rok organizována, 
17. diskuzních a vzdělávacích dnů v Karlových Varech.  V jeho 
rámci pořádáme již tradiční workshop Sekce ambulantních 
gastroenterologů, který proběhne v  pátek 2. 12. 2022 
v čase 14.45 -16.15 ve velkém sále hotelu Thermal. Tentokrát 
je věnován využití funkční diagnostiky GIT v  každodenní 
klinické praxi. Ve state of the art přednášce se bude 
MUDr. Zdislava Vaníčková, PhD. věnovat významu dechových 
testů v diagnostice onemocnění trávicího traktu. Následně 
se ve svých sděleních budou postupně přední odborníci na tuto 
problematiku zabývat funkční diagnostikou onemocnění 
jícnu, žaludku, střeva a  anorekta. Nabídku expertních 
přednášek k našemu potěšení přijali MUDr. Jan Šťovíček, PhD., 
MUDr. Jana Krajčíová a MUDr. Kateřina Košťálová. Všichni jste 
k účasti na tomto workshopu srdečně zváni!

Uskuteční se členská schůze Sekce ambulantních 
gastroenterologů

O den dříve, ve čtvrtek 1. 12. 2022 v 18.00, proběhne v zasedací 
místnosti hotelu Thermal konečně po více než 2 letech, kdy nám 
koronavirová pandemie znemožnila osobně se setkat, členská 
schůze Sekce ambulantních gastroenterologů. Rádi bychom 
Vás informovali nejen o aktuálních problémech, které ve vztahu 
k provozu našich ambulancí řešíme, ale také bychom Vás chtěli 
vyzvat k aktivní spolupráci a návrhu témat, které by bylo účelné 
řešit v dalším období. Ta se mohou zejména regionálně zásadně 
odlišovat a byli bychom rádi, aby další impulsy k činnosti Sekce 
vycházely z potřeb její členské základny.

Magistraliter receptur léků používaných pro léčbu 
onemocnění GIT

Opět bychom chtěli upozornit na existenci katalogu 
magistraliter receptur léků používaných pro léčbu onemocnění 
GIT (https://www.cgs-cls.cz/wp-content/uploads/2022/05/
magistraliter-receptury.pdf). Jsou zde zveřejněny klinickým 
farmakologem verifikované recepty pro léčbu různorodých 
onemocnění GIT (zejména funkční poruchy, IBD a onemocnění 

anorektální oblasti), pro které ne vždy je k dispozici dostatečné 
portfolio účinných hromadně vyráběných léčiv. Budeme rádi, 
pokud budete ochotni s  ostatními členy sdílet nějakou další 
osvědčenou magistraliter recepturu. V  tom případě prosíme 
o její zaslání na kontaktní e-mail uvedený na webových stránkách 
Sekce a následně bude zveřejněna pro ostatní kolegy.

Volby do výboru ČGS a revizní komise

Závěrem bychom chtěli připomenout probíhající volby 
do Výboru ČGS a jeho revizní komise. Členové rady Sekce MUDr. 
Luděk Hrdlička, MUDr. Michal Pročke a prof. MUDr. Milan 
Lukáš, CSc., AGAF kandidují na společné kandidátce zájemců 
o  pokračování jistě úspěšné činnosti stávajícího Výboru. 
Pokud se rozhodnete nám dát svůj hlas, budeme si toho 
vážit a garantujeme Vám v následujícím volebním období 
poctivou práci ve prospěch všech členů ČGS s  akcentací 
potřeb ambulantních gastroenterologů.

S přátelským pozdravem

MUDr. Luděk Hrdlička, MUDr. Michal Pročke, 
prof. MUDr. Milan Lukáš CSc., AGAF, MUDr. Pavel Klvaňa

rada Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS
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