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

 

   dovolte nám, abychom Vás na sklonku funkčního období informovali o činnosti stávajícího výboru ES ČGS a o 

dění v ES ČGS, jejíž členská základna postupně stále roste a v současné době čítá přes 250 členů.  

 

   Během funkčního období proběhlo celkem 14 zasedání výboru ES ČGS a zápisy z nich jsou dostupné na 

webových stránkách ES ČGS www.endoskopiste.cz. Výbor ES ČGS úzce spolupracuje s výborem ČGS, a to i díky 

společnému členství některých členů v obou výborech. Dále byla navázána spolupráce se složkami ČGS jako 

jsou Sekce mladých gastroenterologů ČGS, Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS a Pracovní skupina pro 

idiopatické střevní záněty. Tradiční je i spolupráce s Gastroenterologickou sekcí sester ČAS a se spřátelenou 

Endoskopickou sekcí Slovenské gastroenterologické společnosti, zejména při přípravě programů nejrůznějších 

odborných akcí.  

 

   ES ČGS se významně podílela na organizaci důležitých odborných akcí.  Ve stávajícím období se jednalo 

zejména o 38. české a slovenské endoskopické dny v roce 2016 v Hradci Králové pod vedením prezidentky 

kongresu prof. Marcely Kopáčové, kdy hlavním hostem byl prof. Hironori Yamamoto z Japonska. Dále šlo o 40. 

české a slovenské endoskopické dny v roce 2018 v Praze pod vedením prezidenta kongresu doc. Jana 

Martínka, kde byli hlavními hosty prof. Shyam Varadarajulu z USA, prof. Helmut Messmann z Německa a prof. 

Marcel Tantau z Rumunska. Díky vstřícnosti slovenských kolegů se i 41. ročník endoskopických dní konal 

v letošním roce v Praze, a to ve spojení s druhým ročníkem prestižního kongresu Evropské společnosti 

gastrointestinální endoskopie ESGE Days 2019. Díky organizátorům na straně ESGE i na straně české a 

slovenské proběhl celý kongres bezchybně. V tomto ohledu je třeba zdůraznit zejména mimořádné nasazení 

doc. Tomáše Hucla i jako tehdejšího předsedy edukačního výboru ESGE. Čeští a slovenští endoskopisté měli 

výjimečnou příležitost se v domácím prostředí formálně i neformálně setkat se špičkami evropské i světové 

digestivní endoskopie. Stejně jako v rámci minulých vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dní a 

českých a slovenských gastroenterologických kongresů organizuje ES ČGS i během letošního 36. českého a 

slovenského gastroenterologického kongresu vlastní blok přednášek, nyní věnovaný novinkám v digestivní 

endoskopii, a již tradiční a divácky oblíbený „Videomaraton“ složený z krátkých videokazuistik endoskopicky 

řešených případů. 
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   Za významný a velmi úspěšný lze považovat projekt tzv. „Videoknihovny“, který je formálně spravován 

Spolkem pro Mařatkovu gastroenterologii. Videoknihovna je volně dostupná na adrese 

https://video.endoscopy.cz/ nebo proklikem ze stránek ES ČGS nebo ČGS. K dnešnímu dni obsahuje již téměř 

600 videoprezentací z českých a slovenských kongresů a endoskopických workshopů a je vybavena praktickým 

vyhledávačem. Součástí videoknihovny jsou i prezentace z akcí pořádaných Společností pro gastrointestinální 

onkologii (SGO). Jsme přesvědčeni, že videoknihovna poskytuje atraktivní formou kvalitní a aktuální informace 

pro pre- a postgraduální vzdělávání v gastroenterologii, hepatologii, digestivní endoskopii a gastrointestinální 

onkologii. 

 

   V rámci ES ČGS vznikly díky práci širokých autorských kolektivů doporučené postupy ČGS pro některé 

metody digestivní endoskopie, a to pro diagnostickou a terapeutickou koloskopii, endoskopickou 

cholangiopankreatikoskopii a perkutánní endoskopickou gastrostomii. Tvorba doporučených postupů byla 

standardizována a v plánu je zpracování dalších témat, doporučeného postupu pro horní endoskopii a 

kapslovou enteroskopii. Díky spolupráci se Sekcí mladých gastroenterologů ČGS postupně vznikají překlady 

doporučených postupů Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) volně dostupné na 

webových stránkách ES ČGS www.endoskopiste.cz.  

 

   V průběhu činnosti stávajícího výboru byla udělena a předána Kasafírkova cena, a to již v jejím 4. až 7. 

ročníku. Kasafírkova cena je určena pro autory mladší 40 let původních prací s gastroenterologickou 

tématikou publikovaných v časopise s impakt faktorem, je finančně dotována a jejím hlavním cílem je podpora 

výzkumné a publikační činnosti mladých gastroenterologů. Letos na podzim bude v rámci 36. českého a 

slovenského gastroenterologického kongresu vyhlášen vítěz jejího 8. ročníku a vyzýváme všechny členy ES ČGS 

splňujícící podmínky k podání přihlášky  na ročník příští.  

 

   Závěrem dovolte, abychom Vám za celý výbor ES ČGS popřáli vše nejlepší v pracovním i soukromém životě a 

samozřejmě také mnoho úspěšných a kvalitních endoskopií. 
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