
 

 

Výbor ES ČGS 

Předseda: 

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. 

 

Vědecký sekretář: 

MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. 

Členové: 

doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D. 

doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. 

prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. 

doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF 

prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA 

 

E-mail: rejchrt@lfhk.cuni.cz   Telefon: +420 495 834 240 

II. interní gastroenterologická klinika  FN a LF UK Hradec Králové 

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 

 

 

ENDOSKOPICKÁ SEKCE  

ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ 

SPOLEČNOSTI 

 

Pomáháme endoskopistům léčit. 

 

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

 
Místo zasedání: FN Hradec Králové 
Datum: 18. 3. 2016, 8:00 
Přítomní členové výboru (bez titulů): Tomáš Hucl, Marcela Kopáčová, Stanislav Rejchrt, Petr Vítek  
Omluveni (bez titulů): Přemysl Falt, Radan Keil, Jan Martínek 
Nepřítomni (bez titulů): -  
 
Projednané body: 

 
1. 38. České a Slovenské endoskopické dny 5. 5. - 6. 5. 2016: Stanislav Rejchrt informoval členy výboru o 

stavu příprav akce a návrhu programu. Ve čtvrtek se uskuteční workshop a přednáška hlavního hosta 
prof. Hironori Yamamoto (Tochigi, Japonsko). Po odborném programu bude následovat Běh proti 
kolorektálnímu karcinomu a společenský večer. V pátek pak budou následovat přednášky 
postgraduálního kurzu a další vyzvaná i volná sdělení. Slovenští partneři byli osloveni a zařazeni do 
programu. V současné době ještě není stanoven konečný rozpočet kongresu, probíhají jednání ve 
spolupráci s agenturou Guarant a sponzory s cílem navýšení rozpočtu. Členové výboru v diskusi 
doporučili zařazení přenášky prof. Yamamoto ve čtvrtek již před polední pauzu a mírné zkrácení 
pátečního odpoledního programu. V pátek odpoledne bude jednou ze sekcí videomaratón. Náplň bude 
tvořena z přihlášených volných sdělení, které budou doplněny o vyzvané příspěvky. 
 

2. Doporučený postup ČGS pro koloskopii: Přemysl Falt byl pověřen zpracováním doporučeného postupu 
pro koloskopii a již oslovil garanty jednotlivých částí doporučeného postupu. Petr Vítek v jeho 
zastoupení informoval o tvorbě doporučeného postupu, která bude probíhat následovně:  
 
Uzávěrka jednotlivých příspěvků: 31.5.2016 
Oponentura: do 31.7.2016 (oponenti - Jan Bureš, Marcela Kopáčová, Milan Lukáš, Julius Špičák, Tomáš 
Vaňásek, Miroslav Zavoral) 
Oponentura členy České gastroenterologické společnosti JEP: do 30. 9. 2016 
Prezentace: 14. Vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny 8. - 10. 12. 2016, Karlovy Vary 
(prezentace a diskuze ve formě krátkých sdělení jednotlivými garanty) 
Publikace: Gastroenterologie a hepatologie, 1. číslo 2017 
Rozsah: předběžný celkový rozsah 10-15 (20) stran + libovolné množství odkazů, v každé části bude 
jedno nebo více stručných prohlášení + krátký text dle uvážení autora 
 
Členové výboru schválili uvedený postup tvorby guidelines i jejich časový plán. 
 

3. Webové stránky ES ČGS, videoknihovna: Petr Vítek informoval o proběhlé aktualizaci webových 
stránek endoskopické sekce. Současný publikační systém je možno využívat do poloviny roku a 
neumožňuje responzivní rozhraní, vzhledem k tomu byli osloveni programátoři firmy Guarant a grafik, 
aby  vypracovali návrh nových respozivních stránek na základě systému Wordpress. Návrh bude 
publikován na další schůzi ES ČGS v květnu. Provoz videoknihovny zajistí dle předchozích dohod 
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královehradecké pracoviště ve spolupráci s firmou MultiMedia SoftWare. Stanislav Rejchrt informoval, 
že spuštění provozu videoknihovny je plánováno do konce prvního pololetí 2016, prvními příspěvky 
budou přednášky a videozáznamy z letošních i minulých endoskopických workshopů.  
 

4. Skiaskopie při endoskopických výkonech:  Stanislav Rejchrt informoval členy výboru o jednáních 
s předsedou České radiologické společnosti prof. Válkem. Z legislativního pohledu byla doposud pozice 
gastroenterologa při skiaskopii velmi nejasná a nevyhovující pro běžící audity zdravotnických zařízení ze 
strany SÚJB. Na základě těchto jednání Stanislav Rejchrt zpracoval podklady pro MZ ČR, které popisují 
všechny výkony, které gastroenterologové provádějí pod skiaskopickou kontrolou. Informace by 
v letošním roce měly být publikovány ve Věstníku MZ a umožnit legislativně i nadále provádění 
uvedených výkonů gastroenterology s pomocí C-ramena i skiaskopické stěny. 

 
5. Různé: Tomáš Hucl informoval členy výboru o současných aktivitách ESGE. Případné překlady  

guidelines ESGE a jejich použití v ČR jsou stejně jako duální členství ze strany ESGE pozitivně vnímány. 
ESGE plánuje vlastní kongres v roce 2018. Kandidatura Prahy  nebyla úspěšná vzhledem 
k nevyhovujícímu stavu Kongresového centra Praha, jako lokalita byla zvolena Budapešť. Koncepce 
kongresu je ještě projednávána. Nejbližší akcí ESGE bude sympozium ze série Quality in Endoscopy 
v Berlíně v dubnu na téma Upper GI Endoscopy & Neoplasia. Počty účastníků na těchto akcích jsou však 
doposud spíše nižší, než bylo očekáváno.  
    

6. Další zasedání výboru ES ČGS: Další zasedání výboru ES ČGS je naplánováno v rámci 38. Českých a 
Slovenských endoskopických dnů 5. 5. - 6. 5. 2016 v Hradci Králové, přesný termín bude upřesněn. 

 
 

  
 
Zapsal: Petr Vítek, zkontroloval: Stanislav Rejchrt 
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