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Vážení členové Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti,
V období mezi nejvýznamnějším Evropským gastroenterologickým meetingem UEGW a nejvýznamnějším
letošním setkáním českých gastroenterologů v Karlových Varech bychom Vás rádi informovali o dění v naší sekci.
Podařilo se nám sestavit tým více než 20 odborníků, který pro Vás připraví překlady doporučených postupů
(guidelines), zveřejňovaných průběžně ESGE v časopise Endoscopy. Překlady budou doplněny o český komentář a budou
publikovány na stránkách www.endoskopiste.cz. Pokud byste chtěli sami přispět, budete více než vítáni.
Blíží se vzdělávací postgraduální dny v Karlových Varech. Program, sestavený týmem pod vedením prezidenta
kongresu profesora MUDr. Julia Špičáka, CSc. je jako vždy příslibem silného odborného zážitku. ES ČGS byl svěřen blok
zaměřený na kolonoskopii. Oslovení autoři jsou zárukou vysoké odborné úrovně. Budeme rádi, když svou účastí
obohatíte diskusi nad jedním ze zásadních témat současné digestivní endoskopie, blok Koloskopie se koná v pátek 23.
11. v čase 13:30‐15:00 v Malém sálu. Pro endoskopisty bude jistě zajímavý také blok věnovaný technice odběru a
zpracování tkáňových vzorků a řada zajímavých volných sdělení. Ve svých kongresových taškách nalezneme dárek
v podobě DVD z endoskopického workshopu, konaného v rámci posledních Českých a Slovenských endoskopických dní.
Autorskému týmu pod vedením profesora MUDr. Stanislava Rejchrta, Ph.D. se podařilo připravit kvalitní výukový
materiál, který nám může rozšířit endoskopický obzor.
Výbor ES ČGS připravuje vzorové endoskopické nálezy, které budou průběžně diskutovány s členskou
základnou. Cílem je připravit elektronicky snadno obsluhovatelný návod, jak dokumentovat průběh našich výkonů
v souladu s medicínskými a legislativními požadavky doby. Tyto vzorové dokumenty budou k dispozici na našich
webových stránkách a budete o nich průběžně informováni.
Vyhlašujeme 2. ročník soutěže Kasafírkovy ceny pro nejlepší publikaci za období od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013.
Podmínky soutěže zústavají stejné jako v minulém ročníku, částku 100 000 Kč obdrží člen ES ČGS ve věku do 35 let,
který jako první autor zveřejní původní práci v mezinárodním časopise s IF (impact factorem).
V rámci služeb pro členy ES ČGS nabízí uveřejnění jejich pracoviště v databázi „Najdi svého endoskopistu“.
Uvedená služba je pro členy ES ČGS bezplatná, první zveřejněná pracoviště si můžete prohlédnout na stránkách sekce
www.endoskopiste.cz . Věříme, že uvedená možnost prezentace bude přínosná pro Vás I Vaše pacienty.
Jak jste mnozí viděli na letošních akcích DDW, UEGW a dalších, obstojí naši mladí endoskopisté v nejtvrdší
mezinárodní konkurenci. Na poli endoskopické politiky je pak zásadním úspěchem gastroenterologické diplomacie naší
země zvolení MUDr. Tomáše Hucla Ph.D., do výboru ESGE.
Jsme rádi, že se na nás obracíte se svými podněty a požadavky. Jak je již uvedeno v mottu naší sekce, základním
posláním naší sekce je pomáhat endoskopistům v provozování jejich léčebné praxe. V příloze tohoto newsletteru si Vám
dovolujeme rovněž zaslat zápis z posledního jednání výboru ES ČGS.
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