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Newsletter Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti č. 5 

 

V Ostravě dne 16. 12. 2013 

 

Vážení členové Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti, 

s blížícím se koncem kalendářního roku nám dovolte, abychom se krátce zamysleli nad 

činností naší sekce v uplynulém období. 

Důvodem naší odborné existence je každodenní klinická práce. Jasně se ukazuje, že role 

endoskopistů je nezastupitelná ve zdravotnických zařízeních všech úrovní. Náš obor je zvláštní v tom, 

že ho lze praktikovat ve špičkové kvalitě i v malých nemocnicích a v ambulancích. Stačí si jen najít 

svou oblast zájmu. Cílem přitom není být nejlepší, ale být dost dobrý.   

V České republice vznikl jakýsi kaleidoskopický systém endoskopických pracovišť, ve kterém 

jednotlivé prvky různě silně svítí a mají odlišné barvy, ale v komplexu vytvářejí pro pacienty atraktivní 

obraz. Dostupnost endoskopické péče v naší zemi je vysoká, včetně nejmodernějších metod a 

postupů. Je potěšitelné, že se intervaly mezi zavedením nových metod ve světě a u nás zkracují. 

Nadstavbou naší klinické práce je činnost odborná, vědecká. Také zde se české endoskopii 

daří obstojně, ale je nutné sportovně uznat, že nejlepším zemím srovnatelné velikosti se přibližujeme 

jen pozvolna. Pokud použijeme jako měřítko počet kvalitních publikací, vidíme velký prostor ke 

zlepšení. Dobrou příležitostí je časopis Gastroenterologie a hepatologie, který pravidelně publikuje 

práce s endoskopickou tématikou. Těšíme se také na příspěvek z vašeho pracoviště. 

Na organizační úrovni bychom zde chtěli vyzdvihnout kvalitu našeho webu 

www.endoskopiste.cz, kde naleznete mnoho důležitých informací. Za pozornost stojí například 

doporučené postupy ESGE v českém jazyce nebo přehledný kalendář endoskopických akcí. Naleznete 

zde také zprávy z workshopů a kongresů a vyhlášení 3. ročníku Kasafírkovy ceny, kterou ES ČGS 

podporuje odbornou činnost mladých endoskopistů. V současnosti je rovněž hotový aktualizovaný 

kalendář endoskopických a gastroenterologických akcí pro rok 2014, který můžete nalézt při kliknutí 

na ikonu Kalendář akcí z titulky webu (http://endoskopiste.cz/akce-1/kalendar-akci/ ). V případě, že  

http://www.endoskopiste.cz/
http://endoskopiste.cz/akce-1/kalendar-akci/
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jsme některou významnou akci opomněli, tak informaci o ní prosím zašlete webmasterovi           

MUDr. Petru Vítkovi, Ph.D. na mail vitek@kolonoskopie.cz , kalendář rádi průběžně doplníme. 

Letošní České a slovenské endoskopické dny, ve skutečnosti jeden den, se budou konat 20. 6. 

2014 v Ostravě společně s workshopem Ostrava Live Endoscopy 2014. Důvodem této organizační 

změny je skutečnost, že ve dnech 14.- 15. 9. 2014 proběhne v Praze „ ESGE live demonstration“, 

která nemůže být organizačně spojena s žádnou domácí akcí. 

Závěrem děkujeme všem z Vás, kteří v tomto roce přispěli k rozvoji digestivní endoskopie 

v České republice a podíleli se na činnosti ES ČGS. Hodně jste pracovali a je to vidět.   

Přejeme Vám krásné Vánoce, zdraví, štěstí a radost z endoskopování v roce 2014. 

 S pozdravem 

                                                      

prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.             prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. 

          předseda ES ČGS                                                                vědecký sekretář ES ČGS 

mailto:vitek@kolonoskopie.cz

