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Vážení členové Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti (ES ČGS),

dovolte nám, abychom Vás informovali o aktuálním dění v ES ČGS a o činnosti výboru ES ČGS za
uplynulé období.
Řádnými volbami na podzim roku 2015 byli do výboru ES ČGS zvoleni (v abecedním pořadí) Přemysl
Falt, Tomáš Hucl, Radan Keil, Marcela Kopáčová, Jan Martínek, Stanislav Rejchrt a Petr Vítek. Na prvním
zasedání výboru dne 11.12.2015 byl předsedou zvolen Stanislav Rejchrt a vědeckým sekretářem Přemysl
Falt.

Hlavní odborným setkáním pod záštitou ES ČGS v letošním roce budou 38. České a Slovenské
endoskopické dny, které se budou konat 5‐6.5.2016 v Hradci Králové, prezidentkou kongresu je prof.
MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. Všichni účastníci se mohou těšit na zajímavý odborný program, který je
připravován ve spolupráci se slovenskými kolegy. Ve čtvrtek bude program zahájen endoskopickým
workshopem s vzácným zahraničním hostem, kterým bude prof. Hironori Yamamoto z Japonska.
Následovat budou prezentace volných sdělení, Běh proti kolorektálnímu karcinomu a společenský večer.
Jedním z hlavních bodů pátečního přednáškového programu pak bude postgraduální kurz na téma
krvácení do gastrointestinálního traktu. Následovat budou endoskopické novinky a videomaratón
zajímavých endoskopických zákroků. Všechny lékaře se zájmem o gastrointestinální endoskopii
i endoskopické sestry srdečně zveme k účasti. (www.endoskopickedny2016.cz).

Výbor ES ČGS za podpory firmy Ferring Pharmaceuticals vyhlašuje i na rok 2016 již pátý ročník Ceny
Evžena Kasafírka pro autora původní práce s endoskopickou tématikou publikované v mezinárodním
impaktovaném časopisu v období 1.5.2015 až 30.4.2016. Podmínkou je věk prvního autora do 35 let věku
a členství v ES ČGS. Pro vítěze je připravena finanční odměna 50.000 Kč. Návrhy na ocenění přijímá
předseda ES ČGS na adrese: rejchrt@lfhk.cuni.cz do 30.4.2016. Cena bude vyhlášena a předána v rámci
14. Vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnů v Karlových Varech.
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Během roku 2016 budou pod záštitou ES ČGS vznikat „Doporučené postupy ČGS pro diagnostickou
a terapeutickou koloskopii“, na kterých se bude podílet široký kolektiv autorů z celé České republiky.
Koordinací tvorby doporučených postupů byl pověřen Přemysl Falt, text projde oponenturou a následně
bude rozeslán všem členům ČGS JEP k připomínkování. Finální verze doporučených postupů bude
prezentována v rámci 14. Vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnů 8‐10.12.2016 v Karlových
Varech a publikována začátkem roku 2017 v časopisu Gastroenterologie a hepatologie.

Webové stránky ES ČGS (www.endoskopiste.cz) procházejí průběžnou aktualizací. Do konce prvního
pololetí tohoto roku dojde ke změně publikačního systému, který umožní responzivní charakter stránek
a jejich bezproblémové zobrazování na mobilních zařízeních. Paralelně pak probíhá tvorba volně
přístupné videoknihovny endoskopických zákroků a vybraných odborných sdělení, která bude rovněž
zpřístupněna do poloviny tohoto roku.

Proběhla jednání vedení Endoskopické sekce s vedením České radiologické společnosti stran pozice
gastroenterologa při skiaskopicky naváděných výkonech. Situace byla doposud velmi nejasná
a nevyhovující pro běžící audity zdravotnických zařízení ze strany SÚJB. Proto jsme společně vypracovali
podklady pro MZ ČR, popisující 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.

Závěrem Vám jménem výboru ES ČGS děkujeme za spolupráci, přejeme vše dobré v roce 2016
a co nejvíce úspěšných endoskopických výkonů.

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
předseda ES ČGS

MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
vědecký sekretář ES ČGS

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

