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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ENDOSKOPICKÉ SEKCE                                                                          
České gastroenterologické společnosti ČLS JEP (ES ČGS) 

 
Místo zasedání: Hotel Diplomat, Praha 
Datum: 3.11.2016, 18:00 
Přítomní členové výboru (v abecedním pořadí, bez titulů): Přemysl Falt, Tomáš Hucl, Jan Martínek, 
Stanislav Rejchrt, Petr Vítek  
Omluveni (bez titulů): Marcela Kopáčová 
Nepřítomni (bez titulů): Radan Keil  
 
Projednané body: 

 
1. Videomaratón v průběhu 14. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnů v Karlových Varech 

9.12.2016: Sekce Videomaratón proběhne pod záštitou ES ČGS, přihlášeno je 16 videokazuistik v trvání 
4+2 minuty. V předsednictví bude zasedat Marcela Kopáčová, Jozef Záň a Jan Martínek.  

  
2. Doporučený postup ČGS ČLS JEP pro diagnostickou a terapeutickou koloskopii: Přemysl Falt sdělil 

členům výboru ES ČGS, že text doporučených postupů prošel plánovanou oponenturou a poté byl 
odeslán e-mailem k připomínkám všem členům ČGS, z nichž někteří se po zapracování připomínek stali 
dalšími spoluautory. Text byl odeslán k publikaci v časopise Gastroenterologie a hepatologie v prosinci 
2016, současně bude zveřejněn na stránkách ČGS. Výbor ES ČGS podporuje vznik dalších doporučených 
postupů pro gastroskopii a jiné endoskopické metody, výbor vybere autorský kolektiv pro jednotlivé 
postupy. 
 

3. Překlady doporučených postupů ESGE: Přemysl Falt informoval členy výboru ES ČGS, že překlad 
souhrnů dostupných doporučených postupů ESGE byl proveden členy Sekce mladých gastroenterologů 
(SMG) ČGS a po závěrečných grafických úpravách bude publikován na stránkách ES ČGS. 
 

4. Kasafírkova cena: Tradiční Kasafírkova cena (6. ročník) bude letos udělena v rámci 14. vzdělávacích a 
diskuzních gastroenterologických dnů v Karlových Varech předsedou ČGS Milanem Lukášem. Členové 
výboru ES ČGS diskutovali rozšíření kritérií pro oceněné, všichni přítomní (5/5) souhlasí s rozšířením na 
práce s gastroenterologickou (ale preferenčně endoskopickou) tematikou. Jan Martínek navrhl zvýšení 
věkového limitu do 40. narozenin, Přemysl Falt a Petr Vítek předložili protinávrh k zachování limitu 36. 
narozenin. Proběhlo hlasování, pro protinávrh hlasovali 2/5 a pro návrh 3/5. Návrh na zvýšení věkového 
limitu byl tedy přijat. Podmínky pro udělení dalšího ročníku Kasafírkovy ceny jsou tedy následující: první 
autor in extenso publikace s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématiku v 
impaktovaném časopise, autor je v době akceptace článku mladší 40 let (tedy do dne 40. narozenin), 
pracuje majoritně na českém pracovišti a je členem ES ČGS, datum definitivní akceptace článku je od 
1.5.2016 do 30.4.2017. Výbor pro Kasafírkovu cenu zůstává ve stejném složení - předseda ES ČGS, Jan 
Lata a zástupce sponzorující firmy Ferring. 
 

5. Webové stránky ES ČGS, videoknihovna: Petr Vítek referoval o Diskusním fóru ČGS 
(http://forum.endoskopiste.cz/) a vyzval členy výboru a především členy Sekce mladých 
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gastroenterologů k vyšší aktivitě v této platformě. Členové výboru ES ČGS a také členové ES ČGS budou 
vyzváni k zveřejnění všech plánovaných akcí pro rok 2017 v Kalendáři akcí. Výbor ES ČGS ocenil kvalitu 
videoknihovny (http://video.endoscopy.cz/) s volně dostupnými prezentacemi a záznamy živých 
endoskopických přenosů. V nejbližším plánu je zveřejnění prezentací I. Národního kongresu 
gastrointestinální onkologie. Odborným garantem obsahu videoknihovny zústává nadále Stanislav 
Rejchrt, stran vlastního provozovatele dat výbor jednomyslně podpořil návrh pověření Spolku pro 
Mařatkovu gastroenterologii pod vedením Miroslava Zavorala, který připravuje novou učebnici 
gastroenterologie. Uvedený model zajistí právní subjektivitu provozovatele dat pro udržení kontinuity 
provozu a současně získá podporu obsahu videoknihovny od dvou odborných společností (ČGS i SGO). 
Petr Vítek tento návrh již předběžně projednal s předsedou SGO Miroslavem Zavoralem, který s ním 
vyslovil souhlas. Výbor ES ČGS pověřuje Petra Vítka k předložení tohoto návrhu na nejbližších 
zasedáních výborů ČGS a SGO ke schválení včetně zdůvodnění.  

  
6. 39. Slovenské a České endoskopické dny, 1.6.2017, Bratislava: Výbor ES ČGS nabízí slovenským 

kolegům pomoc při organizaci 39. Slovenských a Českých endoskopických dnů a příspěvky ve formě 
přednášek a videokazuistik. Předseda Stanislav Rejchrt osloví dopisem organizátory akce s podněty 
k programu, jedním z nich bude téma kvality horní endoskopie. 

 
7. Různé: Tomáš Hucl informuje členy výboru ES ČGS o svém pokračování ve funkci člena výboru ESGE. Jan 

Martínek informuje členy výboru ES ČGS o procesu schvalování metody POEM a navrhuje, aby bylo její 
provádění v rámci České republiky koncentrováno do dvou center (IKEM, FN Hradec Králové). Výbor 
s tímto návrhem vyslovil jednomyslný souhlas. Stran zařazení POEM do seznamu výkonů bylo 
doporučeno postupovat analogicky jako u jiných metod a tento proces koordinovat s pracovní skupinou 
pro nové výkony pod vedením Ondřeje Urbana. Výbor ES ČGS pověřuje Jana Martínka k přeložení 
tohoto návrhu na nejbližším výboru ČGS. 
 

8. Další zasedání výboru ES ČGS: Další zasedání výboru ES ČGS je plánováno v rámci XXI. Hradeckých 
gastroenterologických dní, přesný čas a místo budou upřesněny. 

 
 

 Zapsal: Přemysl Falt, zkontroloval: Stanislav Rejchrt 
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