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Newsletter Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti číslo 2.
Vážení endoskopisté,
končí období dovolených a prázdnin. Doufám, že jste si měli možnost odpočinout a nabrat energii do dalšího
období roku. Dovolte mi, abych vás stručně informoval o práci ES ČGS a výhledu do nejbližší budoucnosti.
Děkuji všem z vás, kteří se aktivně či pasivně podíleli na úspěchu 34. Českých a slovenských endoskopických dnů,
které se konaly 14.‐15.6. 2012 v Hradci Králové. Kromě náročného odborného programu zaujal zejména Běh proti
kolorektálnímu karcinomu. Podrobnou zprávu z této akce naleznete v časopise Gastroenterologie a hepatologie a a
rovněž na webu naší sekce zde: http://www.endoskopiste.cz/akce‐1/zpravy‐z‐akci . Záznam přednášek bude umístěn na
našich webových stránkách a bude vydáno i DVD z přenosu endoskopických výkonů.
Byla otevřena ostrá verze webu www.endoskopiste.cz a začala pracovat jeho redakční rada. První zápis
z jednání byl již zveřejněn, web má vysokou návštěvnost a redakční rada pod vedením webmastera prim. MUDr. Petra
Vítka, Ph.D. z Frýdku Místku bude kontinuálně pracovat na obsahu webu.
Na stránkách aktuálně naleznete například komentovaná guidelines ESGE, tentokrát na téma přístup ke
krvácení z GITu z neurčeného zdroje z pera MUDr. Ilji Tachecího, Ph.D. z Hradce Králové.
Součástí webu je databáze endoskopistů „Najdi si svého endoskopistu“, která poskytuje zdarma prostor pro
prezentaci členů ES ČGS a jejich pracovišť. Průběžně doplňujeme zajímavé endoskopické kasuistiky a zprávy
z endoskopických akcí.
ES ČGS nabízí záštitu nad pořádáním endoskopických akcí. Záštita opravňuje pořadatele použít logo ES ČGS a
zveřejnit program na webu. Formálně postačuje poslat program v publikovatelné podobě na adresu předsedy nebo
vědeckého sekretáře sekce. Věříme, že Vám záštita společnosti může pomoci s propagací vlastní akce i získáváním
sponzorů.
Digestivní endoskopii bylo věnováno recentní číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Letošní novinkou
je sekce videokasuistik. Pokud nějakou zajímavou máte ve svém archivu, neváhejte s její publikací touto cestou. Časopis
samozřejmě přijímá endoskopické práce průběžně a na jeho stránkách bude brzy vyhlášen 2. ročník soutěže o cenu
Evžena Kasafírka.
Ve dnech 20.‐ 24.10. 2012 se koná 20. UEGW v Amsterdamu. Je potěšitelné, že k prezentacím byla přijata řada
endoskopických prací z České republiky. Pokud tento kongres navštívíte, zvažte podporu našich přednášejících a postery
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prezentujících autorů svou účastí v příslušných sekcích a řízených diskusích. Účast na kongresu bude také vhodnou
příležitostí k individuálnímu vstupu do ESGE, jehož součástí je výhodné předplatné časopisu ENDOSCOPY.
ES ČGS iniciovala vznik nového cyklu endoskopických hands‐on workshopů „Pokročilé endoskopické techniky“.
Jejich cílem je urychlit zavádění nových technologií a technik v naší zemi. Začínáme 17. a 18. září 2012 v Ostravě a
tématem je cholangioskopie SpyGlass. Jelikož charakter těchto akcí neumožní masovou účast, zprostředkujeme
ostatním endoskopistům informace prostřednictvím webu.
ES ČGS byla pověřena organizací bloku Kolonoskopie na Vzdělávacích a diskuzních GE dnech v Karlových Varech.
Chtěli bychom vás všechny pozvat k účasti na tomto bloku, který bude věnován této klíčové diagnostické a terapeutické
metodě gastrointestinální endoskopie.
V souladu s naším mottem je naší hlavní snahou usnadnit a zpříjemnit vám endoskopický život. Vítáme jakékoliv
diskusní příspěvky, podněty a kritiku. Jsme rádi, že naše nápady nacházejí pozitivní odezvu také v dalších segmentech
ČGS a naopak od těch nejlépe fungujících čerpáme inspiraci. Nárůst naší členské základny je pro nás velkou motivací a
zodpovědností.
Těšíme se na další spolupráci.
S úctou a pozdravem
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