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dovolte, abychom Vás letos naposledy oslovili, zrekapitulovali 
závěr roku pohledem na aktivity naší odborné společnosti 
a představili zásadní gastroenterologické milníky roku 
příštího. 
Ve dnech 1. – 3. 12. 2022 se v tradičním prostředí 
karlovarského hotelu Thermal konaly 17. vzdělávací a diskusní 
gastroenterologické dny. Největší kongres roku organizovaný 
ČGS byl úspěšný. Po vynucené pauze dané pandemií covid 
19 a za velkého zájmu gastroenterologů se podařilo pod 
prezidentstvím Milana Lukáše důstojně a hladce navázat 
na tradice předchozích karlovarských gastroenterologických 
kongresů jak po odborné, tak i společenské stránce. 
Registrovalo se celkem 720 zdravotníků (460 lékařů) a 240 
pracovníků farmaceutických firem. Prezentováno bylo 160 
přednášek, 18 video-kazuistik a 22 posterů. Kvalita odborných 
sdělení byla pozitivně komentována napříč odbornou 
společností, potěšitelný byl velký zájem o prezentaci výsledků 
vlastního výzkumu a vědeckých projektů. Součástí kongresu 
byl také kvalitně organizovaný (Tomáš Hucl, Přemysl Falt) 
hands-on tréning základních endoskopických technik 
a UZ, který absolvovalo celkem 98 účastníků. V souvislosti 
s aktivitami kongresu jsme registrovali 86 mediálních výstupů 
včetně 11 televizních rozhovorů a 14 rozhovorů na sociálních 
sítích. Výbor ČGS děkuje prezidentovi kongresu i všem 
organizátorům a účastníkům za jejich významný podíl 
na úspěchu celé akce.  
V průběhu kongresu v Karlových Varech proběhlo také 
první zasedání nového výboru ČGS ČLS JEP vzešlého 
z podzimních voleb. Složení výboru zůstává z větší části 
nezměněné, reprezentuje jak akademická a terciární 
pracoviště, tak i neakademická pracoviště, ambulantní 
a privátní sektor a geograficky pokrývá prakticky celou 
Českou republiku. Tajnou volbou byli do funkcí v novém 
výboru zvoleni Ilja Tachecí jako předseda, Přemysl Falt jako  
1. místopředseda, Martin Bortlík jako 2. místopředseda,  
Dana Ďuricová jako vědecký sekretář a jako pokladník 
byl zvolen Vladimír Nosek. Ve vedení sekretariátu ČGS 
byla potvrzena Martina Pfeiferová. Poslední aktivitou 
odstupujícího výboru bylo plenární zasedání České 
gastroenterologické společnosti ČLS JEP dne 2. 12. 2022, 
na kterém byla předložena zpráva o činnosti výboru a jeho 
odborných skupin, zpráva o hospodaření a zpráva revizní 
komise. Byla představena nová Pracovní skupina pro motilitu 
GIT pod vedením Jiřího Doliny. Součástí plenárního zasedání 

bylo také předání Kasafírkovy ceny Karolíně Novákové 
a ceny časopisu Gastroenterologie a hepatologie Barboře 
Pipek a Eduardu Veselíny. Nový předseda výboru ČGS 
převzal také symbolické „žezlo“ – pečetidlo doc. Scheinera. 
V příštím roce nás čeká celá řada odborných akcí a setkání. 
Z nejvýznamnějších nám dovolte zmínit 44. české a slovenské 
endoskopické dny organizované společně s Olomouc Live Endo- 
scopy 2023 Endoskopickou sekcí ČGS ve dnech 21. – 23. 6. 
2023 v Olomouci. V druhé polovině roku bude vrcholem 
kongresové sezóny v České i Slovenské republice 
37. slovenský a český gastroenterologický kongres 
připravovaný v Bratislavě ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2023. Akce je 
důkazem trvající plodné a mimořádné spolupráce mezi oběma 
odbornými společnostmi a příslibem dalšího rozvoje našich 
společných vědeckých i společenských aktivit do budoucna. 
Vážené kolegyně a kolegové, děkujeme Vám, že jste 
v pokračující bouřlivé společensko-politické situaci v České 
republice i Evropě neztratili chuť, vůli a sílu dále rozvíjet 
náš obor ku prospěchu našich nemocných. Bude nám ctí 
i velkým závazkem nadále pracovat pro ČGS a věříme, 
že výbor v současném složení je zárukou udržování 
nastoleného kurzu a nekompromisního prosazování zájmů 
gastroenterologie. O pokračujících a nových aktivitách 
výboru i jeho vizích pro příští volební období 2022 – 2026 
budete informováni na počátku roku 2023.
Přejeme Vám klidný zbytek adventu, krásné Vánoce 
a do nadcházejícího roku hodně zdraví, osobního štěstí 
a radosti z práce. 
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