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Vážení členové Endoskopické sekce ČGS, milí přátelé digestivní endoskopie,

čas rychle ubíhá a již za několik týdnů se většina z nás potká na 6. kongresu České gastroenterologické
společnosti, který se bude konat 29.11. až 2.12.2017 v Clarion Congress Hotelu v Ostravě.
Digestivní endoskopie je klíčovou součástí gastroenterologie a na kongresu jí bude logicky věnována
značná pozornost. Dovolte nám, abychom Vás stručně informovali o sděleních s endoskopickou tématikou,
která během kongresu zazní (http://www.gastro2017.cz/odborny-program/detailni-program).
Již během úvodních sekcí ve čtvrtek dopoledne budeme moci vyslechnout Mařatkovu přednášku Juliuse
Špičáka o expanzi endoskopie mimo hranice gastroenterologie a sdělení Evžena Machytky jehož práce o
endoskopické parciální jejunální diverzi u pacientů s obezitou a diabetem byla vyhodnocena jako nejlepší
český gastroenterologický výzkum roku 2017. Následovat budou přednášky významných zahraničních
hostů, Sergia Cadoniho z Itálie o optimalizaci detekce adenomů během koloskopie a Urbana Arnella ze
Švédska o endoskopické léčbě ampulárních neoplázií.
V pátek odpoledne (16:30-18:00) se bude pod záštitou Evropské společnosti pro gastrointestinální
endoskopii (ESGE) konat blok přednášek věnovaný kvalitě endoskopie s několika významnými zahraničními
experty (Miguel Areia z Portugalska, Cesare Hassan z Itálie, Kofi Oppong z Velké Británie). O kvalitě
endoskopie v České republice v rámci bloku pohovoří Stanislav Rejchrt.
Pod taktovkou Endoskopické sekce je organizována sekce Digestivní endoskopie (pátek 13:00-14:15), kde
budou prezentovány nové doporučené postupy pro cholangiopankreatoskopii a následovat bude blok
přednášek věnovaný nejčastějším chybám v endoskopii (horní endoskopie, koloskopie, ERCP a
endosonografie, a dále divácky atraktivní Videomaraton (sobota 8:30-10:00) složený z krátkých
endoskopických videokazuistik.
Při přípravě letošního kongresu bylo přijato téměř 100 abstrakt a sdělení s endoskopickou tématikou
z řady českých pracovišť byla kromě posterové sekce umístěna do sekce Volných sdělení I (čtvrtek 13:3015:00), Volných sdělení V (sobota 8:30-10:00) a Volných sdělení VI (sobota 10:30-12:00).
Čtvrteční i páteční ráno (7:15-8:15) bude možné strávit interaktivní diskuzí při Snídaních s expertem,
jejichž tématem bude terapeutická endosonografie, cholangioskopie a pankreatoskopie a nové
koloskopické techniky.
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Pro zájemce o trénink základních technik terapeutické digestivní endoskopie bude velkou příležitostí
Learning Center s 6 stanicemi a animálními modely. Součástí centra bude i promítání výukových videí
z projektu ESGE e-Learning

Těšíme se na viděnou v Ostravě
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