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Newsletter Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti č. 4

V Ostravě dne 21. 1. 2013
Vážení členové ES ČGS,
dovolte nám, abychom vám jménem výboru ES ČGS popřáli úspěšné vykročení do roku 2013.
Přejeme vám především pevné zdraví a dobrou mysl.
Vstupujeme do druhého roku vzájemné spolupráce a je čas upozornit na novinky, které
mohou být užitečné pro naši endoskopickou činnost. Jak jsme vám oznámili v minulém newsletteru,
pracujeme na komentovaných překladech odborných doporučení Evropské společnosti pro
gastrointestinální endoskopii (ESGE). První dva písemné materiály Kvalita screeningové kolonoskopie
a Profylaxe pankreatitidy po provedené ERCP, jsou nyní k dispozici spolu s komentářem autorů
překladu na webových stránkách www.endoskopiste.cz. Tato doporučení nemají právní závaznost
v České republice, ale mohou být zdrojem důležitých informací a ukazatelem směru vývoje evropské
digestivní endoskopie.
Připravili jsme vzorový záznam nálezu pro metodu kolonoskopie. Vznikl na základě konsenzu
mnoha českých odborníků. Je koncipován tak, aby jeho obsah vyhovoval zvyšujícím se odborným
a legislativním nárokům na provádění invazivní metody, kterou v současné době nabízíme prakticky
každému občanovi naší země. Návrh je předkládán k diskusi a věříme, že jeho komplexnost vás
neodradí od prostudování.
V polovině loňského roku jsme na webových stránkách spustili projekt „Najdi endoskopistu“.
Do konce ledna vám prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D. zašle mail s potřebnými pokyny pro zveřejnění
v této elektronické databázi. Jedná se o službu pro členy ES ČGS, která je poskytována zdarma.
Někteří z nás již touto cestou získali pacienty.
Děkujeme Vám za příznivé ohlasy na sympozium ES ČGS o kolonoskopii, pořádané naší sekcí
v rámci loňských Postgraduálních diskusních a vzdělávacích dnů v Karlových Varech. Všichni
přednášející poskytli své přednášky ke zveřejnění na webu www.endoskopiste.cz , kde si je můžete
znovu připomenout. Tamtéž naleznete audiovizuální záznamy odborných sdělení, která zazněla
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v průběhu 34. Českých a slovenských endoskopických dnů, včetně excelentní přednášky profesora
Larse Aabakkena. Připravil je pro vás tým prof. MUDr. Stanislava Rejchrta, Ph.D.
Vzhledem k tomu, že v loňském roce přijatá hygienická vyhláška 306/2012 Sb. není pro
oblast endoskopie v souladu s mezinárodními doporučeními a komplikuje život endoskopických praxí,
rozhodlo se vedení ES ČGS problematiku čištění a dezinfekce endoskopů samostatně zpracovat
v doporučeném postupu. Postup zpracuje prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. a prof. MUDr. Stanislav
Rejchrt, Ph.D. V průběhu roku 2013 se na všechna endoskopická pracoviště obrátí s dotazníkovou
akcí ke zjištění aktuální situace v této problematice. Prosíme vás o laskavou součinnost.
Nejvýznamnější letošní endoskopickou akci, 35. Slovenské a české endoskopické dny
spolupořádá ES ČGS se slovenskou sesterskou organizací ve dnech 6. ‐ 8. června 2013 v Bratislavě.
Budeme se těšit na vaši účast.
Digestivní endoskopii bude věnováno červnové číslo časopisu Gastroenterologie
a hepatologie. Vyzýváme autory, aby avizovali své publikační záměry pro toto číslo na adresu
sekčního editora ondrej.urban@nemvitkovice.cz.
Závěrem vám děkujeme za spolupráci v roce 2012. Svou činností v roce 2013 se budeme
nadále snažit navázat na nejlepší tradice naší digestivní endoskopie v duchu motta:
„Pomáháme endoskopistům léčit“.
S pozdravem
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