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KN  Pokud bych použil spor
tovní terminologii, v  jaké 
kondici jste převzal odbor
nou společnost?
ČGS jsem od svého před-
chůdce profesora Milana 
Lukáše převzal v  perfektní 

kondici. Proto dnes můžeme 
v klidu pracovat na transfor-
mační strategii, která nám 
umožní další posun vpřed. 
Ve vývoji každé organizace 
existují jen dvě alternativy – 
„up or out“ (milovníci češtiny 
prominou). ČGS nepochybně 
směřuje vzhůru. Například 
počtem svých členů, který 
v uplynulém roce vzrostl o 44 
na celkem 864.

KN  Jak byste zhodnotil 
uplynulý rok z pozice před
sedy odborné společnosti?
Členové ČGS v loňských vol-
bách delegovali do výboru 
profesionálně úspěšné a  vel-
mi pracovité lidi. Každý z nás 
má velkou vnitřní motivaci 

pracovat ve prospěch ČGS. 
Odkaz Purkyně, Scheinera 
a  Mařatky je pro nás závaz-
kem dělat věci férově a správ-
ně. Jsme tým s velkým poten-
ciálem a  pro mne osobně je 
velmi inspirující moderovat 
naši společnou činnost.
Velkou radost mám ze spon-
tánní aktivity členů, kteří čle-
ny výboru nejsou, ale rozhodli 
se do činnosti ČGS investovat 
své znalosti a  čas. V  uplynu-
lém roce tak například vznik-
ly 3 nové pracovní skupiny. 
Založení bariatrické inicio-
val doktor Evžen Machytka 
z  Ostravy, zatímco u  zrodu 
skupiny pro celiakii stál do-
cent Pavel Kohout z  Prahy. 
A  konečně, po velmi věcné 

diskusi s  profesorem Petrem 
Dítě a  vedením Českého 
pankreatologického klubu se 
tento rozhodl pokračovat ve 
své dlouholeté činnosti pod 
střechou ČGS. Prezentace 
zmíněných skupin jsou již 
dobře patrné v programu to-
hoto kongresu a  velmi se na 
ně těším.

KN  Co považujete za největ
ší úspěch v  činnosti výboru 
ČGS za poslední období?
Máme velice stabilní a trans-
parentní financování, kte-
ré kromě příspěvků našich 
členů zajišťují partneři ČGS 
a  v  posledních 3 letech také 
výnosy z  kongresů. Ten le-
tošní, vedený profesorem 

Milanem Lukášem, skončí 
s  přebytkem kolem jednoho 
miliónu korun. Všechny tyto 
prostředky investujeme prů-
běžně zpět do činnosti ČGS. 
Nejviditelnějším projevem 
činnosti výboru ČGS jsou 
špičkové mezinárodní a  do-
mácí odborné akce, které or-
ganizujeme nebo se na jejich 
organizaci podílíme. V  le-
tošním roce to byly zejména 
ESGE DAYS v Praze, Světový 
kongres o karcinomu žaludku 
v Praze a probíhající 36. český 
a  slovenský gastroenterolo-
gický kongres. V naší zemi ale 
prakticky každý týden probí-
há zajímavé odborné setkání, 

Pokračování na str. 2

Partnerem mobilní aplikace je společnost 
Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

S mobilní aplikací Česká gastroenterologická společnost 
budete mít všechny odborné informace dostupné na svém 
mobilním telefonu doslova jedním klikem.

Kromě kalendáře akcí, odborných guidelines a spousty dalších 
informací aplikace obsahuje přímý vstup do videoknihovny 
a rychlé určení dispenzárních intervalů gastroskopie a koloskopie. 
Přes aplikaci se budou rovněž provádět ankety mezi členy společnosti.

Aplikace je šikovným pomocníkem přímo do vaší kapsy.
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což považuji za známku již 
zmíněné dobré kondice ČGS.
   
KN  Sekce mladých gastroen
terologů (SMG) má za sebou 
5 let činnosti. Jak mladé gas
troenterology podporujete? 
Jaké jsou aktivity SMG a jak 
byste zhodnotil její činnost? 
Stál jsem u  zrodu SMG 
a  vzpomínám si na některé 
skeptické názory, které tehdy 
zazněly. Rychle se ukázalo, 
že SMG je perfektně života-
schopná. Má svou vlastní or-
ganizační strukturu, vlastní 
odborné projekty. Také jejich 
přednáškový blok na tomto 
kongresu je zajímavě konci-
povaný. Vidíme také, že or-
ganizační zkušenosti získané 
v SMG mohou být kvalifikač-
ní branou do „výborů dospě-
lých“. Tak například bývalý 
předseda rady SMG doktor 
Přemysl Falt z  Olomouce je 
v současnosti členem výboru 
ČGS a současně členem rady 
ES ČGS a  současná předsed-
kyně rady SMG doktorka Bar-
bora Pipek z Ostravy je nově 
členkou rady ES ČGS. Výbor 
ČGS mladé gastroenterology 
kontinuálně podporuje. Na-
příklad letos jsme uhradili 40 
mladým gastroenterologům 
účast na ESGE DAYS v Praze, 
podpořili jsme aktivní účast 
10 mladých kolegů na DDW 
v San Diegu a UEGW v Bar-
celoně a  jednáme o  podpoře 
čtyřčlenného týmu do vědo-
mostní soutěže ESGE DAYS 
cup v Dublinu.

KN  Významnou mezinárod
ní odbornou akcí bude ČGS/
WGO joint meeting v Praze 
3.–5. prosince 2020 v Praze. 
Za program bude zodpo
vědná WGO, ale jaký pro
gram připravuje ČGS? Kolik 
očekáváte účastníků? Budou 
zvýhodněni mladí lékaři do 
35 let?
Kongres WGO/ČGS vyjednal 
pro Českou republiku profe-
sor Julius Špičák z Prahy, kte-
rý je také jeho prezidentem. 
Členové výboru ČGS pracují 
ve všech formálních organi-
začních strukturách tohoto 
kongresu, který bude spojen 
s tradičními postgraduálními 
dny. Je to zaprvé požadavkem 
WGO a  zadruhé se v  roce 
2020 nemohou konat v  Kar-
lových Varech pro probíhající 
rekonstrukci Hotelu Ther-
mal. Tradici nám připomene 
slogan „Karlovy Vary v  Pra-
ze“. V  čistě české režii bude 
1,5denní postgraduální kurz 
v  češtině. Počet návštěvníků 
této akce odhaduji na 2500–
3000. Způsob podpory účasti 
našich členů je předmětem 

jednání. Osobně se na tento 
kongres velmi těším.

KN  ČGS je hrdým partne
rem Beninské gastroente
rologické společnosti. Jaké 
jsou konkrétní kroky pro
jektu partnerství (dotace 
přístrojů, očkování, finanční 
podpora)?
Memorandum o  partnerství 
ČGS s  touto krásnou, avšak 
ekonomicky velmi chudou 
africkou zemí jsme podepsa-
li v roce 2015. Výsledky spo-
lupráce jsou obdivuhodné. 
Do Beninu odjíždí každým 
rokem pracovní skupina slo-
žená ze 2 chirurgů z Ostravy 
a  gastroenterologa doktora 
Vincenta Dansou-Zoundjiek-
pona z Olomouce. Výsledkem 
jejich opakovaných návštěv 
je již více než 300 operací, 
provedených na malé klini-
ce v Beninu. Mnoho českých 
gastroenterologů podporuje 
Beninskou gastroenterolo-
gickou společnost finančně 
a  materiálně, například da-
rem starších přístrojů. Také 
díky těmto darům se v  jedné 
z oblastí Beninu stává dostup-
nou digestivní endoskopie 
a  sonografie. Z  prostředků 
nadace jsou očkovány děti 
v  beninských vesnicích proti 
hepatitidě B. Děkovný dopis 
ministra zdravotnictví Be-
ninu je vyznamenáním pro 
celou ČGS. Malá delegace ve-
dená prezidentem beninské 
gastroenterologické společ-
nosti je hostem našeho kon-
gresu a jejich návštěva pokra-
čuje jednotýdenní stáží na 2. 
interní klinice FN Olomouc.

KN  Co je cílem projektu 
Czech Gastroenterology 
Study Group? Jaké jsou kon
krétní výstupy?
Skupinu CGSG jsme založili 
s cílem přispět ke koordinaci 
gastroenterologického výzku-
mu napříč různými praco-
višti. Vznik skupiny je moti-
vován potřebou organizovat 
velké studie, které se prosadí 
v  silné světové konkurenci. 
U zrodu CGSG stáli profesoři 
Jan Bureš z  Hradce Králové 
a  Miroslav Zavoral z  Prahy, 
po založení převzal vedení 
vědecký sekretář ČGS docent 
Ilja Tachecí z  Hradce Králo-
vé. Vzorem v této činnosti je 
pro nás Holandsko. K  účasti 
v CGSG vyzývám všechny se 
zájmem o  výzkum v  našem 
oboru. Konkrétní výstupy 
očekávám v  horizontu 5–10 
let.

KN  Byly opakovány volby 
do Endoskopické sekce. Co 
bylo příčinou? Nyní jsou vy
hlášeny nové volby, kdy oče
káváte výsledky?

Volby do ES ČGS byly voleb-
ní komisí přerušeny a  zahá-
jeny znovu. Důvodem byla 
skutečnost, že jeden z  členů 
společnosti nebyl uveden na 
volebním seznamu. Poté, co 
volební komise dostala tuto 
informaci, volby přerušila 
a  po doplnění a  další kont-
role seznamu spustila znovu. 
Jednalo se o  její autonomní 
rozhodnutí motivované sna-
hou neporušit právo žádného 
člena být volen. Elektronic-
ká forma voleb je absolutně 
transparentní a  volby sa-
motné jsou v  rukách výboru 
ČGS pouze ve fázi obecných 
příprav. Za technickou kom-
plikaci voleb se všem členům 
ČGS omlouvám. Nově zvole-
né radě endoskopické sekce 
ČGS přeji hodně úspěchů.

KN  Probíhají jednání s plát
ci zdravotní péče ohledně 
zřízení Endoskopických 
center. Jsou již endoskopic
ká centra definována? Jak by 
měla vypadat síť center?
V  současné době pracujeme 
na odborné představě o  per-
sonálním a  přístrojovém vy-
bavení center. O  konkrétní 
strategii budeme informovat 
na Shromáždění členů ČGS, 
které se koná ve čtvrtek 28. lis-
topadu 2019 a na které všech-
ny členy ČGS srdečně zvu.

KN  Jednáte také o úhradách 
endoskopických výkonů, 
kde kromě výboru ČGS jed
ná i  ČGA ČR. V  jakém jste 
vztahu či na jakých společ
ných projektech pracujete?
O  úhradách jednáme prů-
běžně, je to nekončící proces. 
Máme kompletně připomín-
kován systém DRG, pracuje-
me na nových kódech do Se-
znamu výkonů a doplňujeme 
kódy stávající. Po dvou letech 
vstupujeme do doufejme fi-
nální fáze jednání o  zohled-
nění endoskopie s  vysokým 
rozlišením. Zatím stále není 
rozhodnuto, který ze dvou 
původních návrhů ČGS – 
tedy samostatný výkon nebo 
rozdílový kód, získá finální 
podporu. Co se týče druhé 
části Vaší otázky, jako prezi-
dent ČGS se k činnosti žádné 
jiné osoby nebudu vyjadřo-
vat. Férovou spolupráci na-
bízím všem transparentním 
organizacím, pracujícím ve 
prospěch gastroenterologic-
kých nemocných. 

KN  Profesor Lukáš byl 
u vzniku výjezdních zasedá
ní ČGS. Naposledy jste se se
tkali se zástupci Plzeňského 
a  Karlovarského kraje. Jak 
obecně hodnotíte tuto ak
tivitu? Jaké jsou konkrétní 
výstupy? 

Tato aktivita je podle mého 
názoru velice potřebná 
a  chceme v  ní pokračovat. 
Výjezdní zasedání mají již 
stabilní organizační strukturu 
a znamenají pro členy výboru 
vždy dva náročné pracovní 
dny. To letošní organizovala 
doktorka Jana Koželuhová 
z  Plzně a  doktor Jiří Štuk-
sa z  Karlových Varů. Setka-
li jsme se se zástupci státní 
správy a  samosprávy a  ma-
nažery lokálních zdravotnic-
kých zařízení. Následovala 
společná tisková konference. 
Samostatně jsme se setkali 
s  našimi členy z  regionu. Je-
jich početná účast a  diskuse 
byla pro výbor velice inspiru-
jící. 

KN  Jaké jsou novinky 
ohledně webových stránek, 
diskusních fór a  mobilní 
aplikace? Jak jsou tyto ko
munikační platformy využí
vány členy ČGS?
Webové stránky jsou díky 
práci primáře Petra Vítka 
z  Frýdku-Místku moderní 
a  dobře fungující. Formát 
diskusního fóra se ukázal 
jako přežitý a  tuto platformu 
opouštíme. Naopak výkladní 
skříní naší společnosti je vol-
ně přístupná videoknihovna. 
Obsahuje neuvěřitelných 595 
záznamů z  odborných akcí, 
z nichž každý prošel rukama 
profesora Stanislava Rejchrta 
z Hradce Králové. V knihov-
ně najdete rovněž záznamy 
přednášek z tohoto kongresu. 
Do mobilů přihlášených čle-
nů ČGS občas pronikne zprá-
vička, kterou jako tzv. push 
notifikaci posílá doktorka 
Barbora Pipek z Ostravy.

KN  Jak spolupracujete s pa
cientskými organizacemi 
(IBD, celiakie)?
O  průběžnou spolupráci 
s  pacientskými organizace-
mi se stará doktorka Jana 
Koželuhová z  Plzně. Kromě 
Vámi uvedených se jedná 
také o stomiky a další zájmo-
vé skupiny. Velmi atraktivní 
jsou pacientské konference, 
režírované členy pracovní 
skupiny pro IBD. Například 
poslední konferenci v  Olo-
mouci v říjnu 2019 navštívilo 
95 pacientů.

KN  Jaké doporučené postu
py (Guidelines) byly aktuali
zovány v průběhu letošního 
roku? Jaká je vize ohledně 
doporučených postupů do 
budoucna?
V letošním roce byly publiko-
vány 3 doporučené postupy: 
Aktualizované DP pro po-
dávání biologické léčby (M. 
Bortlík a kol.), DP pro perku-
tánní endoskopickou gastros-

tomii (R. Kroupa a kol.) a DP 
pro kapslovou enteroskopii 
(I. Tachecí a kol.) Velmi oblí-
bená jsou krátká doporučení 
v  mobilní aplikaci vytvořené 
za tímto účelem primářem Ji-
řím Cyranym z Jičína.

KN  Jaká je aktuální situace 
registru FAP, kde bylo za
tím registrováno 115 paci
entů? Jak je registr financo
ván a jaké je jeho využití Jak 
bude registr využíván pro 
klinickou praxi?
Registr FAP je důležitý, má 
jasný populační dopad a  je 
zdrojem vědeckých informa-
cí. Jeho tvůrcem a  manaže-
rem v  jedné osobě je primář 
Jiří Cyrany. Financování re-
gistru bylo dosud formou 
grantu MZ. Letos bylo finan-
cování ze strany MZ přeruše-
no, ale jednání na toto téma 
pokračují. Stále hledáme 
vhodného stabilního sponzo-
ra této aktivity.

KN  Mediální vlajkovou lodí 
je časopis Gastroenterologie 
a hepatologie. Jak vidíte jeho 
budoucnost? 
O  budoucnost našeho časo-
pisu nemám žádné obavy. 
Má pracovitého šéfredaktora 
a velmi kvalitní redakční radu 
s  mezinárodním zastoupe-
ním. Časopis plní svůj hlavní 
účel odborného časopisu pro 
česky a  slovensky hovořící 
země. Samozřejmě, neuspěl 
ve snaze o  zařazení do nej-
větší světové databáze odbor-
ných časopisů a nemá impact 
faktor. To ale není slabostí 
časopisu, ale nás, kteří do něj 
posíláme nebo spíše neposí-
láme kvalitní publikace.

KN  Co byste vzkázal nejen 
účastníkům kongresu, ale 
také členům České gastro
enterologické společnosti? 
Milé kolegyně, vážení ko-
legové, partneři a  sponzoři. 
Děkuji Vám za účast na tom-
to kongresu. Naší společnou 
misí je zmírňování dopadu 
gastroenterologických one-
mocnění na populaci České 
republiky. Tento cíl nás pře-
sahuje a  je proto nevyčer-
patelným zdrojem energie. 
Využijme ji nejen pro naši 
odbornou činnost, ale také 
k  dosažení dobrého život-
ního pocitu. Ten Vám spolu 
s  nezbytným zdravím a  tro-
chou štěstí přeji také do nad-
cházejícího roku.

Na otázky KN  odpovídal
doc. MUDr. Ondřej Urban, 

Ph.D. 
předseda České 

gastroenterologické 
společnosti

Dokončení ze str. 1
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Rozhovor s prezidentem kongresu

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

KN  Setkáváme se u  příleži
tosti 36. českého a slovenské
ho gastroenterologického 
kongresu. Jste prezidentem 
kongresu. Co bylo při pří
pravě nejtěžší? Jsou připra
veny nějaké programové 
novinky?
Pro mne je to velká čest a zá-
roveň obrovský závazek, že 
jsem byl před několika lety 
pověřen výborem ČGS ČLS 
JEP, abych koordinoval pří-
pravy a  vytvořil program na 
36. český a  slovenský gas-
troenterologický kongres. 
Poda řilo se mi prosadit, aby 
místem konání kongresu 
byla právě Praha, což pova-
žuji především s ohledem na 
slovenské gastroenterology 
za nejlépe dostupné a  nej-
vhodnější město pro koná-
ní kongresu. Pevně věřím, 
že místo konání kongresu 
se také odrazí v  hojné účas-
ti na konferenci. Podařilo se 
mi také cca po dvaceti letech 
pověřit organizací kongresu 
jinou agenturu než je Gua-
rant International, se kterou 
jsem ještě jako bývalý prezi-
dent ČGS nebyl v  minulých 
letech spokojen. Současná 
agentura MH-Consulting má 
moji plnou důvěru a  věřím, 
že po všech stránkách bude 
naše spolupráce úspěšná. Sa-
mozřejmě rozhodující bude, 
jak organizaci a průběh kon-
gresu budou vnímat členové 
ČGS a SGS. Ohledně progra-
mu kongresu jsou zde určité, 
i  když relativně malé novin-
ky, ale v  podstatě je rámec 
kongresu, tak jak jej známe 
z minulosti, ponechán. Cílem 
kongresu je zachovat určitý 
postgraduální charakter, ale 
zároveň umožnit prezentaci 
vlastních výsledků výzkum-
ných prací z  gastroenterolo-
gických a  hepatologických 
pracovišť z České a Slovenské 
republiky. Musím zdůraznit, 
že spolupráce se slovenskými 
gastroenterology a  hepatolo-
gy byla velmi dobrá a děkuji 
za podporu celému výboru 
SGS v čele s prezidentem slo-
venské společnosti doc. Mar-
tinem Huorkou. První den ve 
středu 27. listopadu dopoled-
ne bude pozornost věnována 
pokrokům, kterých bylo do-
saženo v posledních cca třech 
letech v  jednotlivých podo-
borech gastroenteroerologie 
a hepatologie a jež budou shr-
nuty v přehledných přednáš-
kách v  jediném postgraduál-

ním, dopoledním bloku. Rád 
bych zmínil, že zde vystoupí 
nejen přední čeští a slovenští 
hepatologové a  gastroentero-
logové a  chirurgové, ale také 
renomovaní experti z  Velké 
Británie a z USA. Odpolední 
program prvního dne se pak 
rozjede ve třech paralelních 
sekcích. Čtvrteční brzké ráno 
bude věnováno setkání s  ex-
perty, a to ve třech paralelních 
sezeních. Pro české gastroen-
terology, resp. členy ČGS ČLS 
JEP je důležité zmínit pláno-
vané plenární zasedání, které 
se uskuteční ve čtvrtek 28. 
listopadu od 10.30 do 12.00 
hodin. V  pátek 29. listopadu 
ráno bude program probíhat 
dokonce ve čtyřech paralel-
ních sekcích a zakončení kon-
gresu je plánováno na páteční 
popolední čas. Domnívám 
se, že posunutí programu ze 
soboty na pátek přinese vět-
ší zájem účastníků a  zajistí 
větší návštěvnost i  v  posled-
ní den kongresu. V  průběhu 
konference také proběhnou 
tzv. „hands on“ tréninky, kte-
ré byly v minulých ročnících 
zaměřeny na endoskopické – 
terapeutické techniky. Novin-
kou v tomto kongresu budou 
u  „hands on“ USG trénink, 
který bude realizován na dvou 
stanicích, jejich obsazení je již 
několik týdnů před kongre-
sem zcela naplněno. Budeme 
mít možnost diskutovat také 
původní vědecké práce z jed-
notlivých českých a  sloven-
ských gastroenterologických 
a  hepatologických pracovišť 
v  průběhu tzv. volných sdě-
lení a  mini-prezentací, které 
jsou na kongresu také novin-
kou. Pro autory, kteří nechtěli 
orálně komunikovat výsledky 
svých sdělení, je připravena 
elektronická posterová sekce, 
která bude dostupná celkem 
na dvou místech. Samozřej-
mou součásti kongresu jsou 
satelitní sympozia, kterých 
bude realizováno celkem de-
set. Při slavnostním zahájení 
kongresu budou představe-
ny dvě odborné monografie. 
První z  nich je od prof. R. 
Škáby: v  díle Kolo-proktoko-
logie v  pediatrii shrnuje své 
celoživotní zkušenosti s  tou-
to problematikou. Ve druhé 
z nich, od prof. M. Lukáše Po-
kroky v diagnostice a léčbě idi-
opatických střevních zánětů, 
jsou uvedeny nové postupy 
v této problematice zazname-
nané v  posledních několika 
letech. Jsem moc rád a vážím 
si toho, že záštitu nad celým 
kongresem převzali dva ve-
doucí představitelé lékařské-
ho a  akademického stavu, 
a sice prezident ČLS JEP prof. 
Štěpán Svačina a  rektor Kar-
lovy University prof. Tomáš 
Zima.  

KN  V  několika paralelních 
sekcích zazní velké množství 

příspěvků. Podle čeho jste 
témata vybírali?
Program kongresu se při-
pravoval téměř jeden rok 
a  mám pevnou víru a  přání, 
že odborný program zahr-
nuje všechny, nebo většinu 
dynamicky se rozvíjejících 
podoborů gastroenterologie 
a  hepatologie. Je připraveno 
22 sekcí zahrnujících celkem 
140 přednášek a  navíc velké 
množství kvalitních prezen-
tací v průběhu deseti satelit-
ních sympozií a šesti snídaní 
s experty. Rovněž v průběhu 
„hands on“ tréninků budou 
krátké prezentace. Myslím si, 
že cca 200 přednášek, které 
na kongresu odezní, předsta-
vuje obrovskou a  komplexní 
silu informací a  že většina 
účastníků v  nich nalezne to, 
co je zajímá, nebo co budou 
považovat za důležité k  vy-
užití ve své klinické praxi. 
Témata jsme vybírali podle 
vývoje jednotlivých podo-
borů zaznamenaných v  po-
sledních letech, ve kterých 
nové endoskopické techniky, 
velké pokroky v  hepatologii 
a  u  idio patických střevních 
zánětů představují „hot-
-topic“. Vedle toho jsme se 
snažili upozornit také na 
důležitou spolupráci s exper-
ty z  jiných oborů, jako jsou 
břišní chirurgové, intenzivisti 
a endoskopické sestry, a také 
chceme zdůraznit některé 
vzácné choroby, které mohou 
uniknout naší pozornosti. 
Vedle nejnovějších poznatků 
jsme se snažili také zaměřit 
pozornost na reálnou klinic-
kou praxi v  sekci věnované 
omylům a limitům při řešení 
konkrétních kazuistik.

KN  Na které přednášky nebo 
témata byste zvlášť účastní
ky pozval?
Myslím, že velmi zajímavé 
bude navštívit úvodní blok 
kongresu, který bude uveden 
Mařatkovou přednáškou prof. 
Bureše ohledně experimen-
tální gastroenterologie a  pak 
bude následovat pět přehled-
ných sdělení, z nichž čtyři bu-
dou připravena lékaři z USA, 
Velké Británie a ze Slovenska 
a  jedna z ČR. Domnívám se, 
že tento blok bude předsta-
vovat souhrn všech nejdůle-
žitějších poznatků, které byly 
v  jednotlivých podoborech 
gastroenterologie a  hepato-
logie v  posledních několika 
letech dosaženy. V  dalším 
programu pak závisí na prefe-
renci jednotlivých účastníků. 
Některé sekce byly koncipo-
vány společně se slovenskými 
gastroenterology (např. IBD), 
jiné jsou organizovány od-
děleně českou a  slovenskou 
odbornou společností (např. 
hepatologie). Jako vždy bude 
nepochybně velmi zajímavý 
videomaraton, kde je připra-
veno velké množství zazna-

menaných endoskopických 
výkonů, které budou komen-
továny nejzkušenějšími ex-
perty na digestivní endosko-
pii v Čechách a na Slovensku, 
IBD sekce a gastro-onkologie. 

KN  Jaký očekáváte počet 
účastníků?
Myslím, že hranice 1100 re-
gistrovaných účastníků z mi-
nulého kongresu v  Ostravě 
2017 by mohla být překroče-
na. Teprve uvidíme jak vel-
ký zájem náš kongres vyvolá 
v členské základně v Čechách 
a  na Slovensku. Právě proto, 
že slovenští kolegové se podí-
leli velmi významnou měrou 
na přípravě odborného pro-
gramu, ve kterém zohlednili 
aktuální témata, která jsou 
vnímána na Slovensku, se 
domnívám, že se zvýší zájem 
o  účast na kongresu také na 
Slovensku. Program je kon-
cipován velmi široce, takže 
by mohl zaujmout nejen gas-
troenterology a  hepatology, 
ale také endoskopisty a   pra-
covníky z  jiných oborů, jako 
jsou intenzivisté, chirurgové 
a pediatři a samozřejmě také 
gastroenterologické a  endo-
skopické sestry. 

KN  Jaké zahraniční hosty 
přivítáte na kongresu?
Na kongresu vystoupí hned 
několik velmi význam-
ných zahraničních hostů. 
Prof. Gurshimran Kochhar 
je gastroenterolog indické-
ho původu, který se věnuje 
endoterapeutickým techni-
kám v univerzitní nemocnici 
v americkém Pittsburgu. Je to 
velmi zkušený endoskopista, 
žák světoznámého prof. She-
na, především v  oblasti nové 
endoterapeutické techniky 
u  idiopatických střevních zá-
nětů, u kterých bude také na 
úvod kongresu přednášet. 
Navíc budeme mít společně 
ranní seminář (snídaně s ex-
perty ve čtvrtek 28. listopa-
du) s tématikou diferenciální 
diagnostiky pouchitidy. Jiný 
světový expert na IBD přiletí 
z  Atén. Je jím prof. Gerassi-
mos Mantzaris, který vystou-
pí nejprve v  satelitním sym-
poziu firmy Takeda a  druhý 
den v pátek jej budeme moci 
přivítat i  ve vlastním odbor-
ném programu, který bude 
věnován střevním zánětům. 
Z  Velké Británie očekáváme 
prof. Naureen Starling a doc. 
Darinu Kohoutovou z  The 
Royal Marsden Hospital. Prv-
ní z nich bude hovořit na téma 
pokroků v  experimentál-
ním výzkumu karcinogenéze 
u  kolorektálního karcinomu. 
Darina Kohoutová, která je 
velmi výrazně etablována na 
tomto prestižním londýn-
ském pracovišti, přednese 
sdělení s tématikou střevního 
mikrobiomu. Obě přednášky 
zazní v postgraduálním bloku 

na úvod celého kongresu. Ji-
ným expertem na střevní zá-
něty, který patří do nastupu-
jící mladé evropské generace, 
je Dr. David Drobne z Lubla-
ně, který se věnuje monitoro-
vání farmakokinetiky biolo-
gik a  jejich využití v klinické 
praxi. V  sekci „Obezitologie 
a bariatrie“, která bude v pá-
tek 29. listopadu, se setkáme 
s odborníkem na zavádění in-
tragastrických balonů Dr. N. 
Genco z Říma. 

KN  Vedle odborného pro
gramu je na 36. českém 
a  slovenském gastroente
rologickém kongresu také 
program společenský. Na co 
byste účastníky pozval?
První den kongresu je rezer-
vován pro neformální setká-
ní účastníků kongresu podle 
vlastního uvážení a ve vlastní 
režii. Na čtvrtek 28. listopadu 
se naopak chystá organizo-
vaný společenský program, 
který bude realizován v  pro-
storách hotelu Clarion Con-
gress Prague. Po krátkém 
rautu uslyšíme skupinu The 
Beatles Revival a  poté bude 
následovat produkce hudby 
k poslechu nebo k tanci. 

KN  Co byste rád závěrem 
vzkázal účastníkům?
Chtěl bych všem účastníkům 
kongresu poděkovat, že při-
jali pozvání a přišli na největ-
ší setkání gastroenterologů 
v tomto roce do hotelu Clari-
on Congress Prague. Věřím, 
že si vyberou z  nabízeného 
programu témata, která je 
osloví a nové poznatky využi-
jí ve své klinické praxi. Nedíl-
nou součásti všech konferen-
cí je také diskuze nad danými 
tématy, která je výrazným 
obohacením programu a po-
souvá všechny zúčastněné –
přednášející i účastníky v au-
ditoriu dál a  umožnuje lepší 
pochopení celé problematiky. 
Proto bych chtěl účastníky 
kongresu vyzvat k diskuzním 
příspěvkům a  lektory bych 
chtěl upozornit na nutnost 
dodržování času určeného 
k prezentacím, a to právě pro-
to, aby zbyl prostor na důle-
žité otázky. Pevně věřím, že 
tento kongres bude po všech 
stránkách úspěšný a  obě se-
sterské společnosti (ČGS 
a SGS) ukáží, že jsou moder-
ními a dynamicky se rozvíje-
jícími odbornými uskupení-
mi, které umožňují odborný 
a vědecký rozvoj všech jejich 
členů. 

Na otázky KN  odpovídal
prof. MUDr. Milan Lukáš, 

CSc. 
prezident 36. českého 

a slovenského 
gastroenterologického 

kongresu
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Čestná členství České gastroenterologické společnosti ČLS JEP
• Narozena v Chrudimi
• 1979–1985 Lékařská fakulta 

Univerzity Karlovy v Hrad-
ci Králové, Všeobecné lé-
kařství  

• 1985–1988 Nemocnice 
v Chrudimi, sekundární lé-
kařka na interním oddělení 

• 1989 – dosud Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové 

•  2012 profesorka
• Od 9/2012 přednostka II. 

interní gastroenterologické 
klinikyprof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.

22. – 24. január 2020, Hotel Patria, Štrbské Pleso

Save the date 

Bližšie informácie: www.gastroforum.sk, email: sekretariat@sgssls.sk
On-line registrácia bude spustená v októbri 2019

GASTROFÓRUM 
2020
XXV. ročník

Vás pozýva na

Hlavná téma: DOLNÝ GIT

Členství v odborných 
společnostech a  redakčních 
radách

• Česká gastroenterologická 
společnost ČLS JEP

• Endoskopická sekce České 
gastroenterologické společ-
nosti ČLS JEP, od 2011 
členka výboru 

• Společnost pro gastrointes-
tinální onkologii ČLS JEP, 
od 2011 členka výboru

• Česká internistická společ-
nost ČLS JEP

• World Journal of Gastroen-
terology, členka redakční 
rady 

• World Journal of Gastro-
intestinal Endoscopy, člen-
ka redakční rady

• Gastroenterology and He-
patology Canada, členka 
redakční rady

• Global Journal of Surgery, 
členka redakční rady

Publikační a výzkumná 
činnost

• H–index 17    
• Počet citací 1 060 
• Citující práce  950

• Výzkumné záměry a granty 
6 za posledních 10 let

• Zavedla do praxe intraope-
rační a  dvoubalónovou en-
doskopii

• Vypracovala metodiku péče 
o  nemocné s  Peutz-Jegher-
sovým syndromem

• Narozen v Táboře
• 1984 promoce na 1. LF UK 

v Praze
• 2006 jmenován profesorem 

vnitřního lékařství na 1. LF 
UK v Praze

• 2007 přednosta klinického 
centra ISCARE

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

• 1996 založil Pracovní skupi-
nu pro IBD

• 2011 vedoucí redaktor ča-
sopisu Gastroenterologie  
a hepatologie

• 2014–2018  předseda výbo-
ru ČGS ČLS JEP

• 2018 první místopředseda 
výboru ČGS ČLS JEP

Členství v odborných 
společnostech

• Česká gastroenterologická 
společnost ČLS JEP

•  European Crohn’s  and Co-
litis Organization (ECCO)

• American gastroenterologi-
cal asscociation (AGA)

• American society for gas-
trointestinal endoscopy 
(ASGE)

Publikační a výzkumná 
činnost

• H–index 23
• Počet citací 2 972 
• Citující práce 2 613

• Autor a spoluautor několika 
doporučených postupů

• Autor 3 a  spoluautor  
7 monografií

Videoknihovna  
České gastroenterologické společnosti
Záznamy přednášek i endoskopických výkonů  

z prestižních odborných akcí! 

Vše přístupné bez přihlašování!
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BLOK PŘEDNÁŠEK:
Celiakie a enterální výživa

pátek 27.11.
10.30–12.00 hod.

sekce E3
Leo + Virgo

Celiakie u  dospělých byla 
dlouho opomíjenou diagnó-
zou v  ambulancích gastro-
enterologů, ještě v  90. letech 
minulého století převládal 
mezi lékaři názor, že celiakie je 
nemoc, která vzniká v dětství 
a příliš se jí nevěnovali.
S  příchodem 21. století, se 
změnou diverzity střevního 
mikrobiomu, který souvisí 
kromě jiného i  se západním 
stylem života a diety, se celia-
kie a  její komplikace objevují 
ve stále větší míře u dospělých 
pacientů. Prevalence celiakie 
v  České republice vzrostla až 
na 1:100 a  kopíruje tak trend 
vyspělých států Evropy a  se-
verní Ameriky. Také v rozvojo-
vých zemích roste prevalence 
současně se změnou stravova-
cích zvyklostí a zvýšením kon-
zumace pšenice. Dle statistiky 

ÚZIS vyhledalo v  roce 2018 
lékařskou ambulantní či hos-
pitalizační péči téměř 21,5 ti-
síce s diagnózou K90,0. Z toho 
vyplývá, že diagnóze uniká až 
80 % pacientů. 
Celiakie je autoimunitní systé-
mové onemocnění, při kterém 
dochází u  nemocných s  gene-
tickou dispozicí k  poškození 
sliznice tenkého střeva půso-
bením lepku. To může vést na 
jedné straně k  malabsorpční-
mu syndromu s průjmy, nadý-
máním, metabolickou kostní 
chorobou, anémií, u  dětí po-
ruchou růstu nebo hubnutím, 
na druhé straně k  poškození 
střevní bariéry, průniku mik-
roorganismů, toxinů a  dalších 
látek s antigenním potenciálem 
střevní sliznicí. Dochází k po-
ruše imunitního dozoru s rizi-
kem vzniku maligních nádorů, 

alopecie, poruch fertility, rizika 
předčasného porodu, potratu 
a dalších chorob. 
V  roce 2011 byl Věstníkem 
Ministerstva zdravotnictví 
uveden do praxe Cílený scree-
ning celiakie, který určuje 
skupiny diagnóz, příznaků 
a  laboratorních abnormalit, 
u kterých je nutné provést la-
boratorní screening celiakie 
(IgA protilátky ke tkáňové 
transglutamináze, hladina 
IgA). Provádí se u  rizikových 
skupin (např. příbuzní paci-
entů s  celiakií, pacienti s  au-
toimunitními chorobami jako 
je diabetes mellitus I. typu, 
autoimunitní thyreoiditida) 
nebo příznaky svědčícími pro 
možnou asymptomatickou 
celiakii (anémie, osteoporóza, 
elevace aminotransferáz a dal-
ší). Toto vyšetření by měl pro-

vést praktický lékař nebo spe-
cialista, který ošetří pacienta 
z rizikové skupiny. V případě 
pozitivity odesílá pacienta ke 
gastroenterologovi, který do-
končí diagnostiku a  pacienta 
převezme do péče. 
Problematikou celiakie se za-
bývá nově ustavená pracovní 
skupina (Pracovní skupina 
pro celiakii České gastroente-
rologické společnosti), která 
si dala za svůj hlavní cíl zvý-
šit povědomí o  celiakii mezi 
laickou i lékařskou veřejností, 
zlepšit diagnostiku celiakie 
v  České republice, spolupra-
covat s  pacientskými sdru-
ženími na edukaci pacientů, 
zahájit dialog s  pojišťovnami 
a  státními orgány na narov-
nání úhrady za bezlepkovou 
dietu ze zdravotního pojištění. 
V průběhu 36. Českého a slo-

venského gastroenterologické-
ho kongresu proběhne v rám-
ci hlavního programu sekce, 
která se bude zabývat proble-
matikou diagnostiky celiakie 
– především výběru vhodných 
serologických markerů k  dia-
gnostice celiakie a  monitoro-
vání compliance k bezlepkové 
dietě, problematikou správné-
ho odběru bioptických vzor-
ků k  histologické diagnostice 
a novinkami z 18. mezinárod-
ního sympozia o celiakii v Pa-
říži. Představena bude i  nově 
ustavená pracovní skupina, 
která se sejde po skončení blo-
ku Celiakie k jednání. 

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
II. interní klinika – klinická 

výživa a metabolismus
Fakultní Thomayerova 

nemocnice, Praha

KN  Co bylo primární mo
tivací pro založení Sekce 
mladých gastroenterologů, 
která by měla být schválena 
v průběhu Gastrofóra v led
nu 2020?
Myslím si, že výbor SGS vní-
mavo zachytil trend, ktorý 
udáva UEG (United Euro-
pean Gastroenterology), a  to 
je podpora sekcii mladých 
gastroenterológov pri jed-
notlivých národných gastro-
enterologických spoločnos-
tiach. Máme veľké šťastie, že 
prvotná iniciatíva vznikla vo 
výbore SGS, ktorý nám ga-
rantuje podporu. Podpora 
národných GE spoločností 
nie je ani vo vyspelých „zá-
padných“ európskych štátoch 
samozrejmosťou a mladí gas-
toenterológovia v  iných kra-
jinách sa v snahe o zlepšenie 
svojho postavenia a  podmie-
nok vlastného vzdelávania 
stretávajú s problémami, kto-
ré nie sú medicínskeho cha-
rakteru.

MUDr. Martin Ďuriček, PhD.

KN  Kdy by Sekce měla 
vzniknout a kolik by mohla 
mít členů?
Vznik sekcie by sa mal odhla-
sovať na valnom zhromažde-
ní SGS, ako najvyššieho orgá-
nu SGS. Toto sa uskutoční pri 
príležitosti Gastrofóra v  ja-
nuári 2020. Aktuálne sprac-
úvame informácie týkajúce 
sa počtu lekárov zaradených 
v  atestačnej príprave na Slo-
vensku. Neviem odhadnúť 
koľko členov sa nám podarí 
získať, no počet členov po cca 
1 roku fungovania nám po-
skytne reálnu spätnú väzbu 
o kvalite a zmysluplnosti tejto 
našej iniciatívy.
 
KN  Jaké budou podmínky 
členství?
Podmienkou členstva v SMG 
bude členstvo v SGS. V súlade 
s  UEG sme stanovili vekovú 
hranicu pre členstvo v  SMG 
40 rokov, s  obmedzením pre 
členov výboru SMG, kde sme 
stanovili hranicu 37 rokov.

KN  Proč by se měli mladí 
gastroenterologové přihlásit 
do Vaší sekce? Jaký budete 
mít program a  vize do bu
doucna?
V  prvom rade chceme dať 
mladým gastroenterológom 
vedieť o  svojej existencii 

a  urobiť akýsi „nábor“ čle-
nov. Svojimi aktivitami ich 
musíme presvedčiť, že byť 
členom SMG  bude pre nich 
prínosom a  že nepôjde len 
o  „členstvo kvôli členstvu“. 
Budeme rozširovať informá-
cie o  edukačných aktivitách, 
ktoré usporadúva UEG alebo 
ESGE. Chceli by sme podpo-
rovať aktívnu účasť svojich 
členov na odborných a  ve-
deckých podujatiach formou 
zľavnených registračných po-
platkov, prípadne cestovných 
grantov. Rovnako by sme 
chceli nadviazať spoluprácu 
s  niektorými gastroenterolo-
gickými klinikami v  stredo-
európskom regióne s  cieľom 
usporiad ať krátkodobé stá-
že na expertných klinických 
pracoviskách.

KN  Jaké by mělo být složení 
výboru Sekce?
Výbor sekcie bude mať 5 čle-
nov. Členovia prvého výboru 
sa zvolia spomedzi členov 
tzv. prípravného výboru – 
ten má v  súčasnosti na sta-
rosti formálnu a  postupne 
aj obsahovú prípravu vzniku 
SMG. Každý nasledujúci vý-
bor už vznikne v  riadnych 
voľbách a zvolia si ho členo-
via SMG, vždy na obdobie  
2 rokov.

KN  Kde a  jakým způsobem 
se budou moci zájemci při
hlásit do vaší Sekce?
Inšpirovali sme sa spôsobom 
prihlasovania, ktorý má zave-
dená SMG pri ČGS. Používa-
nie jednoduchého a prehľad-
ného on-line prihlasovacieho 
formuláru, ktorý je k dispozí-
cii na  stránke gastroentero-
logickej spoločnosti by sme 
chceli aplikovať aj pre našu 
sekciu.

KN  Budete organizovat vlast
ní vzdělávací akce? Pokud 
ano, na které byste pozval ko
legy z ČR a ze Slovenska?
Vzdelávacích podujatí v zmy-
sle prednášok zameraných na 
určitú tému je v priebehu roka 
v SR a ČR dosť. Nemyslím si, 
že vznik nového samostatné-
ho podujatia zameraného len 
pre mladých gastroenteroló-
gov má veľký význam. Radi by 
sme ale zaviedli tradíciu „blo-
kov mladých gastroenteroló-
gov“ pri príležitosti význam-
nejších kongresov v SR aj ČR. 
Určite by sme ale chceli mla-
dým gastroenterológom 
sprostredkovať príležitosť vz-
delávať sa prakticky, ideálne 
pod dohľadom experta. Na-
ším cieľom preto bude uspo-
radúvanie endoskopických 
„hands-on“ tréningov s  cie-

ľom zlepšovania sa v  endo-
skopických technikách, resp. 
sonografických kurzov pre 
našich členov. Dôležité ale 
bude, aby ich účastníci dosta-
li na domovskom pracovisku 
možnosť a  príležitosť svoje 
nadobudnuté poznatky apli-
kovať v praxi.

KN  Budete spolupracovat se 
Sekcí mladých gastroentero
logů v České republice?
Snahu o  spoluprácu so SMG 
v  Českej republike považuje-
me za jeden z  hlavných bo-
dov našej činnosti. SMG pri 
ČGS nadobudla počas viac 
ako troch rokov fungovania 
určite skúsenosti, ktoré budú 
cenné aj pre nás. Okrem toho, 
živá spolupráca môže značne 
rozšíriť pracovnú náplň sek-
cie a zvýšiť jej význam v pro-
spech mladších kolegov. Bu-
deme sa samozrejme usilovať, 
aby bola vzájomne obohacu-
júca pre obe strany.

Na otázky KN  odpovídal
MUDr. Martin Ďuriček, 

PhD. 
Interná klinika 

gastroenterologická JLF UK 
a UN Martin

Sekce mladých gastroenterologů SGS

ČESKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ SPOLEČNOST
Česká lékařská společnost JEP www.cgs-cls.cz
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Publikace se zabývá dia-
gnostikou a  léčbou nejčastěj-
ších vrozených a  získaných 
onemoc nění řiti, konečníku 
a tlustého střeva u dětí.
Je rozdělena do pěti částí za-
hrnujících embryologii, ana-
tomii a  fyziologii tlustého 
střeva a  anorekta, vrozené 
vady a  získaná onemocnění 
této oblasti střeva, vyšetřova-
cí algoritmy, kolemoperační, 
následnou a  interdisciplinár-
ní péči o tyto pacienty. 
Část týkající se vrozených vad 
obsahuje kapitoly: Hirsch-
sprungova choroba, anorek-
tální malformace, extrofie 
kloaky, atrézie tlustého střeva, 
duplikatury anorekta, sakroko-
gcygeální teratom, Currarinův 
syndrom vrozené cévní mal-
formace rekta, fistula-in-ano 
kostrčový důlek. 
V  části získaných onemoc-
nění jsou probrány kapitoly: 

trhlina řitní, prolaps řitní, 
hemoroidy, perianální kož-
ní afekce, sinus pilonidalis, 
idiopatické střevní záněty, 
nádory tlustého střeva, kolo-
rektální poranění, chronická 
zácpa, inkontinence stolice 
a krvácení z konečníku.

D ě t s k á  p r o k t o l o g i e  v   p r a x i
Autor: Richard Škába a kolektiv

Od 80. let 20. století se idio-
patické střevní záněty (IBD – 
inflammatory bowel disease), 
které zahrnují Crohnovu ne-
moc a ulcerózní kolitidu, po-
stupně dostaly do širšího po-
vědomí gastroenterologů. Do 
té doby byla relativně vzácná 
onemocnění, s  vleklým prů-
během, s  nutností opakova-
ných chirurgických interven-
cí, omezenou odpovědí na 
medikamentózní léčbu a cel-
kově nejistou prognózou, spí-
še na okraji zájmu odborníků.
V oblasti idiopatických střev-
ních zánětů jsme svědky tur-
bulentního vývoje poznatků, 
jejichž rychlé zavádění do 
klinické praxe v  posledních 
několika letech přineslo vý-
znamné a  zajímavé pokroky 
v diagnostice i terapii. V sou-
vislosti s  tím vzrůstá i  zájem 
odborné veřejnosti o  tuto 
problematiku.

Monografie Pokroky v  dia-
gnostice a  léčbě idiopatických 
střevních zánětů shrnuje 
zkušenosti lékařů Klinické-
ho a výzkumného centra pro 
střevní záněty v  Klinickém 
centru ISCARE, a.s., part-
nerského pracoviště 1. LF 
UK v  Praze, které funguje 
od roku 2007, dispenzari-

Pokroky v diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů
Autor: Milan Lukáš a kolektiv

Část vyšetřovacích algo-
ritmů zahrnuje: specifické 
anamnestické údaje a  fy-
zikální vyšetření pacientů 
s  onemocněními řiti, koneč-
níku a  tlus tého střeva, pre-
natální diagnostiku a  zobra-
zovací metody, anorektální 
manometrii, endoskopická 
vyšetření a bioptická vyšetře-
ní u poruch motility tlustého 
střeva.
Část kolemoperační, násled-
né a  interdisciplinární péče 
je věnována předoperační 
přípravě a anestézii v dětské 
proktologii, péči o  stomie, 
gynekologické a  urologické 
péči u  vrozených vad ano-
rekta a  následné péči o  tyto 
pacienty v  dospělosti, pro-
blematice umělého řitního 
svěrače, možnosti fyziote-
rapie a  rehabilitace v  dětské 
proktologii a indikacím k lá-
zeňské léčbě. 

zuje přes 6000 nemocných  
s  Crohnovou nemocí a  ulce-
rózní kolitidou a  ve kterém 
se přes 1200 nemocných léčí 
biologickými preparáty.
Třináct kapitol zahrnuje čtyři 
hlavní oblasti: 
1) ultrasonografie střev a en-
doskopie jako inovativní dia-
gnostická a  terapeutická me-
toda, 
2) nové terapeutické cíle 
a možnosti monitorování pa-
cientů včetně využití teleme-
dicíny, 
3) novinky v medikamentóz-
ní a chirurgické léčbě, 
4) progresivní trendy v  léčbě 
akutní těžké ulcerózní koli-
tidy a perianální formy Cro-
hnovy nemoci. 
V  předložené monografii na-
leznou zájemci o  problema-
tiku idiopatických střevních 
zánětů užitečné informace pro 
každodenní klinickou praxi.

Rozhovor s vítězem 
Kasafírkovy ceny

KN  Jste vítězem 9. ročníku 
Kasafírkovy ceny. Jaká pu
blikace byla oceněna?
Byla oceněna publikace  
Přesnost EUS a  kontrastní 
EUS v  diagnostice pankrea-
tických nádorů publikovaná 
v časopise Skandinávská gast-
roenterologie dne 5. listopadu 
2018. 

KN  Jaké jsou závěry Vaší  
publikace?
V  publikaci byla potvrzena 
vysoká přesnost EUS a  EUS 
FNA, kontrastní EUS byla 
v diagnostice karcinomu pan-
kreatu nejpřesnější.

KN  V čem si myslíte, že Vaše 
práce je nejvíce přínosná?
Využití kontrastu při EUS 
vyšetření je obecně považo-
váno za sporné, z práce plyne 
i využití pro praxi, a to v situ-
acích, kdy detekujeme malé 
nádory ve stadiu Ia, Ib, II, kdy 
kontrastní vyšetření zvyšuje 
celkovou diagnostickou přes-
nost. Před operací je tak CEH 
EUS alternativou EUS FNA, 
která je v některých situacích 
kontraindikována.

MUDr. Bohuš Bunganič

KN  Pokračujete ve výzkumu 
v této oblasti?
Výzkum pokračuje testová-
ním metody v  součinnosti 
s  dalšími metodami s  cílem 
časné detekce drobných ope-
rabilních tumorů a premalig-
ních struktur PanIN, IPMN 
a MCN. 

KN  Co je pro Vás motivací 
k výzkumu?
Samotný fakt, že nová dia-
gnostická metoda může za 
určitých okolností výrazně 
zlepšit prognózu pacientů, je 
pro mě dostatečnou motivací. 

KN  Jaké aktuální úkoly ře
šíte v současnosti s ohledem 
na vědeckou práci?
Aktuálně řeším končící pro-
jekt MZ 16-31028A, který se 
věnuje molekulární diagnos-
tice karcinomu pankreatu 
s využitím spektroskopických 
metod.

KN  Jaké jsou Vaše vědecké 
cíle?
V  rámci dalších vědeckých 
aktivit připravuji několik 
projektů v  souvislosti s  čas-
nou diagnostikou karcinomu 
pankreatu. 

KN  Jaké jsou Vaše priority 
pro následující období?
Mezi priority pro následující 
období patří mé akademické 
vzdělání.

Na otázky KN  odpovídal
MUDr. Bohuš Bunganič

1. LF UK a ÚVN Praha, 
Interní klinika – 

Odd. gastroenterologie, 
hepatologie a metabolismu

Oceněné práce časopisu Gastroenterologie a hepatologie

MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D. MUC. Martin Kolář

MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D.
Kvalita života pacientů 
s idiopatickými střevními 
záněty v České republice – 
multicentrická studie

MUC. Martin Kolář
Pregnancy outcomes in 
women with inflammatory 
bowel disease treated with 
biosimilar infliximab
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Rozhovor s předsedkyní Sekce mladých gastroenterologů ČGS ČLS JEP 

MUDr. Barbora Pipek
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Vás pozývajú na

ENDOSKOPICKÉ
DNI 2020
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KN  Co byste ráda zdůrazni
la za úspěchy Sekce mladých 
gastroenterologů za posled
ní rok?
Za největší úspěch posled-
ních několika měsíců považu-
ji dokončení našeho prvního 
společného multicentrického 
projektu. Jedná se o  retro-
spektivní sledování s názvem 
Efektivita a  bezpečnost endo-
skopické balonové dilatace po-
operačních stenóz u  pacientů 
s IBD. Práci jsme zaslali jako 
abstrakt na České a  Sloven-
ské gastroenterologické dny 
do Prahy, kde byl přijat do 
volných sdělení. Přednášku si 
můžete poslechnout ve stře-
du 27. listopadu 2019 v bloku 
volných sdělení I: IBD. Dále 
máme v  plánu projekt ode-
slat i  jako abstrakt na ECCO 
(European Crohns and  

Colitis Organisation) a  ná-
sledně se budeme věnovat 
i přípravě publikace. 
Dále pokračujeme v  rozvoji 
vzájemné komunikace mezi 
členy SMG. Aktivní je komu-
nikace na mobilní komuni-
kační síti Whatsapp, kde při-
spívá více než 35 členů SMG. 
Jsme tak v každodenním kon-
taktu, diskutujeme nad pra-
covními i  odbornými otáz-
kami a  tématy. Jsme schopni 
velmi flexibilně a  téměř ob-
ratem reagovat na jakýkoliv 
dotaz či problém, který je zde 
vznesen. Sdílíme zde nabídky 
různých kongresů a akcí. 
Nadále se zapojujeme do 
tradičních akcí pořádaných 
Českou gastroenterologickou 
společností. Jsme vděční za 
tento časový prostor, který 
nám umožňuje prezento-
vat odborná sdělení a  vlast-
ní tvorbu. Je to pro všechny 
z  nás velkou životní zkuše-
ností a umožňuje nám to zís-
kávat další znalosti. 

KN  Sekce mladých gastroen
terologů byla založena před 
více než čtyřmi lety. Jak hod
notíte její činnost? (Pozn. 
SMG byla založena 18. břez-
na 2015)

Činnost Sekce mladých gast-
roenterologů mohu hodnotit 
jak z pozice zakládajícího čle-

na, člena výboru, tak i  z  po-
zice současné předsedkyně 
sekce. Domnívám se, že za 
více než 4 roky existence jsme 
ušli kus cesty. Potkávali jsme 
se s řadou úskalí, neměli jsme 
žádné zkušenosti, tápali jsme 
v naších prioritách a cílech. 
Celkově SMG hodnotím 
kladně, jedná se o první sdru-
žení mladých gastroenterolo-
gů v České republice. Z devíti 
zakládajících členů jsme se 
rozrostli na základnu čítající 
téměř osm desítek mladých 
nadějných gastroenterologů.
 
KN  Jste aktuální předsedky
ní Sekce mladých gastroen
terologů. Jaké jsou Vaše vize 
do budoucna? 
Má funkce v  předsednictví 
sekce se chýlí ke konci. Za-
čátkem roku 2020 proběhnou 
volby do rady SMG, takže 
„vize do budoucna“ už přene-
chám novému vedení SMG. 
Já osobně se domnívám, že je 
potřeba prioritně rozvíjet pu-
blikační aktivitu mladých gas-
troenterologů, nadále aktivně 
spolupracovat s výborem ČGS 
a  rozšiřovat vztahy se zahra-
ničními společnostmi. 

KN  Jaké publikační a  pre
zentační aktivity mladých 
gastroenterologů byste ráda 
vyzvedla?
Náš pilotní multicentrický 

projekt retrospektivního sle-
dování jsme již zmínili. Dále 
pak vyzdvihuji hlavně pre-
zentační aktivitu členů SMG. 
Blok SMG je již pravidelným 
účastníkem několika kongre-
sů a vzdělávacích akcí. 

KN  V jakých mezinárodních 
projektech a  odborných or
ganizacích je vaše sekce za
pojena?
SMG je zapojena do meziná-
rodní sítě UEG YTG (United 
European Gastroenterology-
-Young talent group) a ESGE. 
Zástupcem České republiky 
v  organizaci Friends of YTG 
je MUDr. Jan Král (IKEM, 
Praha).

KN  Na co se mohou poslu
chači těšit v  bloku Sekce 
mladých gastroenterologů 
na letošním kongresu ČGS? 
Sekce mladých gastroen-
terologů má i  na letošním 
kongresu svoje zastoupení. 
V  rámci našeho bloku s  ná-
zvem Komentované kazuistiky 
uslyšíte a shlédnete čtyři dvo-
jice přednášek. Úvodním sdě-
lením bude kazuistika z  úst 
mladého gastroenterologa, 
následně bude komentována 
„senior“ gastroenterologem 
s  ohledem na aktuální gui-
delines a  vlastní zkušenosti. 
Blok přednášek SMG proběh-
ne ve čtvrtek 28. listopadu od 

15.30 do 17 hodin. Jste srdeč-
ně zváni. Neformální setkání 
členů SMG pak proběhne ve 
čtvrtek 28. listopadu 2019 po 
skončení přednáškového blo-
ku SMG. 

KN  Proč by se mladí gastro
enterologové měli přihlásit 
k činnosti vaší sekce?
SMG je jedinečnou příležitos-
tí a  možností se seznámit, ať 
již pracujeme kdekoliv. Naše 
aktivita může být k  prospě-
chu nás všech a  celé sekce. 
Navíc máte možnost získat 
členství v  mezinárodních or-
ganizacích či využít finanční 
podporu ze strany ČGS při 
aktivní účasti na UEGW či 
DDW. Detailnější informace 
pak naleznete na interneto-
vých stránkách cgscls.cz.

KN  Jaký vzkaz máte pro 
mladé kolegy v  oboru gast
roenterologie?
Staňte se členy SMG! Po-
kud nejste starší 36 let a  jste 
členy České gastroenterolo-
gické společnosti, přidejte 
se k  nám. Můžete tak čerpat 
výhody členství či pomoci 
k dalšímu rozvoji sekce. 

Na otázky KN  odpovídala
MUDr. Barbora Pipek

předsedkyně Sekce mladých 
gastroenterologů 

ČGS ČLS JEP
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KN  Jak byste zhodnotil  
činnost PS IBD za poslední 
rok?
V  uplynulém roce pokračo-
vala Pracovní skupina pro 
IBD především ve svých edu-
kačních aktivitách. V  březnu 
2019 proběhly tradiční IBD 
pracovní dny v  Hořovicích, 
o  měsíc později další roč-
ník Slovensko-českého IBD 
sympozia, které opět hostila 
Nitra. V  září se konal další 
ročník sympozia o biologické 
léčbě v  Iscare za účasti prof. 
Davida Laharie z  francouz-
ského Bordeaux. 
Další oblastí, které se PS IBD 
věnuje, je klinický výzkum. 
Pokračuje nábor pacientů do 
multicentrické studie FACTU 
(fekální transplantace u  ne-
mocných s UC), koncem roku 
2018 byla v  časopisu IBD 
Journal publikována práce dr. 
Ďuricové shrnující dlouho-
dobá data 3 center biologické 
terapie o  dětech exponova-
ných intrauterinně anti-TNF 

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty (PS IBD)
protilátkám a úspěšně se roz-
běhl projekt sledování matek 
a  dětí exponovaných novým 
biologikům (vedolizumab, 
ustekinumab) během těho-
tenství.
V  červnu proběhlo výjezdní 
zasedání PS IBD v  Mikulo-
vě a  v  polovině prosince nás 
čeká tradiční Intenzivní IBD 
kurs v IKEMu.
 
KN  Jaké jsou aktuální úkoly, 
které řešíte v současnosti?
Dlouhodobým úkolem je po-
třeba urychlit náběr pacientů 
do studie FACTU, jejímž cílem 
je porovnat efekt transplanta-
ce fekální mikroflóry a mesa-
lazinových klyzmat u nemoc-
ných s  ulcerózní kolitidou. 
Jde o  multicentrický projekt, 
který by měl přinést důležité 
informace v  oblasti, která je 
dnes populární a  často dis-
kutovaná, ale současně je v ní 
k  dispozici jen velmi málo 
tvrdých dat. Ke spolupráci 
zveme všechny gastroente-
rology, kteří se mohou obrá-
tit na nejbližší centrum (viz 
http://www.ibd-skupina.cz/
studie-factu) nebo přímo na 
naše kolegy v hlavním centru 
studie (IKEM, doc. Drastich). 
Studie je určena pro pacienty 
s mírnou a středně těžkou UC.
Pokračujeme v  přípravách 
pravidelných edukačních akcí 
na příští rok, připravujeme 
aktualizovaná doporučení 

a  dlouhodobě řešíme i  pro-
blémy související s  úhradou 
a  dostupností zejména nové 
biologické léčby IBD.

KN  Jaký je současný stav 
v  dostupnosti biologické  
léčby IBD? 
Pokud hovoříme o  léčbě  
anti-TNF protilátkami, její 
dostupnost je relativně dob-
rá a  počty pacientů narůstají 
zejména díky snižující se ceně 
anti-TNF protilátek. Novin-
kou je příchod biosimilární-
ho adalimumabu a  doufáme, 
že i  tato skutečnost přispěje 
k  dalšímu zlepšení dostup-
nosti léčby pro naše pacienty. 
V  současnosti odhadujeme, 
že podíl pacientů léčených 
biologiky se pohybuje ko-
lem 13 % populace pacientů 
s  IBD a  toto číslo bychom 
rádi v  dohledné době při-
blížili hodnotě 20 %. Dobře 
funguje většina nových cen-
ter pro biologickou terapii, 
počty léčených v centrech pro 
BL závisí do značné míry na 
schopnosti managementu 
každého zařízení vyjednávat 
o výši budgetu s jednotlivými 
zdravotními pojišťovnami.
Biologická terapie je dnes za-
stoupena i dalšími preparáty. 
Od května 2019 je po mnoha-
letém úsilí k dispozici vedoli-
zumab (Entyvio) pro pacien-
ty s UC v první a pro pacienty 
s CN ve druhé linii biologic-

ké terapie. Ustekinumab byl 
nedávno registrován i  pro 
pro léčbu UC a nyní čeká na 
stanovení podmínek a  výše 
úhrady. A zmínit je třeba také 
tofacitinib, který sice není 
biologickým preparátem, ale 
patří mezi tzv. inovativní léky 
a je registrován pro léčbu UC.

KN  Jaký je aktuální stav 
registru IBD pacientů na 
biologické léčbě (registru 
CREdIT)?
Registr CREdIT funguje od 
března 2016 a  v  současnosti 
obsahuje data o více než 4300 
pacientech léčených biologi-
ky pro IBD. To představuje 
25 % nárůst oproti předcho-
zímu roku. V  průběhu roku 
jsme do něj zařadili i pacien-
ty s UC léčené již zmíněným 
tofacitinibem. O  úspěchu 
projektu svědčí i  to, že se do 
něj postupně zapojila všech-
na centra BL (s výjimkou FN 
Motol a nemocnice v Kladně) 
a  počet zařazených pacientů 
plynule narůstá.
Data z  registru slouží jed-
nak ke zmapování situace 
na tomto poli a  zlepšení léč-
by v  běžné klinické praxi, 
a  také k  prezentaci výsledků 
na odborných akcích. Tříleté 
výsledky byly prezentovány 
např. na sympoziu Aktuální 
gastroenterologie a  jsou na 
programu i  tohoto kongre-
su. Data využíváme i při jed-

náních s  příslušnými úřady 
(SÚKL, zdravotní pojišťovny, 
ministerstvo zdravotnictví) 
a jsou samozřejmě k dispozici 
i firmám pro účely jejich jed-
nání s pojišťovnami a SÚKL. 
Rád bych touto cestou podě-
koval všem spolupracujícím 
lékařům a  sestrám za odve-
denou práci a  připomněl, že 
každé centrum má možnost 
svá vlastní data využívat zcela 
libovolně a kdykoli o ně požá-
dat správce dat (Institut bio-
statistiky a analýz).

KN  Jaký je současný stav 
v  oblasti doporučených po
stupů? 
V prvním čísle časopisu Gas-
troenterologie a  hepatologie 
2019 bylo publikováno již 
čtvrté vydání doporučených 
postupů pro biologickou léč-
bu IBD, aktuálním úkolem je 
příprava doporučení pro léč-
bu UC, jemuž bylo věnová-
no červnové jednání PS IBD 
v  Mikulově. Před dokonče-
ním jsou rovněž doporučení 
věnovaná kortikoterapii IBD.

KN  Jaká je mezinárodní 
spolupráce PS IBD? 
Dlouhodobě spolupracujeme 
zejména se slovenskými ko-
legy a  jejich Pracovnou sku-
pinou, s  níž každoročně or-
ganizujeme Česko-Slovenské 

Workshopy
11. 3. 2020 / Nemocnice Hořovice
1. Laparoskopická ileocékální resekce 

pro Crohnovu nemoc 
(10 účastníků / 8.30–13.00 hodin) 

2. Perianální Crohnova nemoc
(10–15 účastníků / 13.00–17.30 hodin) 

3. Střevní a perianální ultrazvuk u IBD 
(15 účastníků / 9.00–16.30 hodin)

Odborný program
12. 3.–13. 3. 2020 / Zámek Zbiroh
Paralelně s odborným programem 
proběhne sekce posterů.

VI. IBD PRACOVNÍ DNY
HOŘOVICE 2020

19. ČESKO-SLOVENSKÉ
IBD SYMPÓZIUM

Spolupráce chirurga 
a gastroenterologa
Pořádá: 
NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice

Odborný garant:
Sekce IBD chirurgie, ČCHS ČLS JEP
Pracovní skupina pro IBD, ČGS ČLS JEP
Pracovní skupina IČZ, SGS SLS

Akce bude ohodnocena kredity 
celoživotního vzdělávání pro 
lékaře. Vzdělávací akce 
je pořádána dle Stavovského 
předpisu č. 16 ČLK

Datum konání:
11. 3.–13. 3. 2020
Místo konání:
Nemocnice Hořovice, 
Zámek Zbiroh

Registrace od 1. 12. 2019
www.nemocnice-horovice.cz/ibddny/registrace

Pokračování na str. 9
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(případně Slovensko-České) 
IBD sympozium. V  letošním 
roce se konalo v Nitře, v roce 
2020 bude tato akce součástí 
hořovických IBD dnů v břez-
nu. Zahraniční hosté jsou 
pravidelně zváni na sympozi-
um Biologická léčba a také na 
hlavní každoroční akci ČGS 
– kongres nebo vzdělávací 
a diskusní dny. Mezi mladými 
kolegy každoročně vybíráme 
dva až tři účastníky IBD kursu 
pořádaného v předvečer kon-
gresu Evropské společnosti 
pro IBD (ECCO). Pravidelný 
kontakt s  touto společností 
se uskutečňuje prostřednic-
tvím našich národních repre-

zentantů (dr. Ďuricová, doc. 
Drastich).

KN  Jak hodnotíte spoluprá
ci PS IBD se spolkem Paci
enti IBD?
Tato spolupráce je dlouhodo-
bě velmi dobrá a oboustranně 
prospěšná. Naši členové před-
nášejí na seminářích a konfe-
rencích pacientské organiza-
ce, podílíme se na aktualizaci 
pacienty oblíbených publika-
cí. V loňském roce vyšla čes-
ká verze evropských (ECCO) 
pacientských doporučení pro 
léčbu IBD, byla aktualizována 
brožura věnovaná biologické 
terapii. Pacienti IBD se na-
opak aktivně účastní našich 
vzdělávacích akcí a  jsou dů-

ležitými partnery jak pro nás, 
lékaře, tak i pro instituce pří-
mo ovlivňující systém zdra-
votní péče (SUKL, pojišťovny, 
Ministerstvo zdravotnictví). 
V  neposlední řadě je třeba 
zmínit společné projekty za-
měřené na hodnocení kvality 
života pacientů se střevními 
záněty, vliv jejich onemoc-
nění na reprodukční aktivitu 
apod. 

KN  Jaké jsou aktivity PS 
IBD v  rámci odborného 
programu zde na kongresu? 
Pracovní skupina opět při-
pravila ve spolupráci s  orga-
nizačním výborem kongresu 
2 bloky. Ve čtvrtek a v pátek 
vždy od 8.30 hodin budou 

prezentována aktuální téma-
ta, většina prezentací bude 
věnována klinickým problé-
mům IBD. S potěšením bych 
rád připomněl i  přednášku 
jednoho ze zahraničních hos-
tů kongresu, prof. Drobneho 
na úvod čtvrteční sekce IBD. 
Problematika střevních záně-
tů samozřejmě zazní i na řadě 
dalších sekcí, ať už ve volných 
sděleních, nebo v průběhu fi-
remních sympozií.

KN  Na jaké vzdělávací akce 
byste rád pozval kolegy 
v následujícím roce?
Nejbližší významnou akcí 
je již zmíněný Intenzivní 
IBD kurs v  IKEM ve dnech  
12.–13. prosince 2019. V po-

lovině února 2020 se ve Víd-
ni koná kongres Evropské 
společnosti pro Crohnovu 
chorobu a  ulcerózní kolitidu 
(ECCO) a měsíc poté proběh-
ne další ročník Hořovických 
dnů IBD. Rád bych využil 
této příležitosti i  k  poděko-
vání všem spolupracujícím 
firmám, bez jejichž pomoci 
a spolupráce bychom většinu 
těchto aktivit uspořádat ne-
mohli.

Na otázky KN  odpovídal
doc. MUDr. Martin Bortlík, 

Ph.D. 
ISCARE IVF a. s., 

Klinické a výzkumné 
centrum pro střevní záněty

Dokončení ze str. 8

KN  Jak byste zhodnotil uply
nulý rok z pozice prezidenta 
odborné společnosti?
V júni 2018 sa nový výbor ujal 
vedenia Slovenskej gastroen-
terologickej spoloč nosti (SGS) 
s  cieľom postupnej reorga-
nizácie niektorých štruktúr 
a  zlepšenia spolupráce s  exe-
kutívnymi orgánmi v  oblasti 
zdravotníctva a  pacientskými 
organizáciami. Predovšetkým 
bolo nutné zriadiť profesio-
nálny sekretariát, nakoľko sme 
len pridruženým členom Slo-
venskej lekárskej spoločnosti 
(SLS). Osamostatnenie SGS 
prinieslo spoločnosti zlepše-
nie ekonomických podmie-
nok, ktoré sa v značnej miere 
využívajú na podporu vedec-
kej, odbornej činnosti našich 
členov. Vieme hradiť niektoré 
náklady na vedecké podujatia, 
podporovať odborné časopisy 
ako aj ich distribúciu medzi 
členov SGS. Pri voľbe agentúr, 
ktoré organizujú naše podu-
jatia sme zvolili výberové ko-
nania, čo nám značne znížilo 
náklady na realizáciu jednot-
livých podujatí. Bola zriadená 
sekcia mladých gastroentero-
lógov (SMG) ako aj sekcia am-
bulantních lekárov. V  prvom 
prípade je úmysel fokusovaný 
na podporu vedeckej činnosti 
mladých gastroenterológov, 
záujem o  vzrast originálních 
prác a  umožnenie účasti na 
vedeckých podujatiach vrá-
tane zahraničných. Pri sekcii 
ambulantných lekárov sa pre-
dovšetkým pamätá na odlišný 
spôsob práce oproti ústavným 
gastroenterológom a  ich špe-
cifické problémy vyplývajúce 
so stykom s poisťovňami. Do 

Rozhovor s prezidentem Slovenské gastroenterologické společnosti (SGS)
kalendára vedeckých podujatí 
s  podporou SGS boli zavzaté 
ďaľšie dve akcie, ktoré sa tešili 
vysokému záujmu členov SGS 
– Nitriansky IBD deň, ktorý 
je súčasťou pravidelných po-
dujatí československého IBD 
stretnutia a  Ružinovský gast-
roenterologický deň, ktorý je 
najväčšou prezentáciou origi-
nálnych prác v  rámci Sloven-
ska.

KN  Co považujete za největ
ší úspěch v  činnosti výboru 
SGS za poslední období? 
V  organizačnej oblasti je to 
zriadenie profesionálního se-
kre tariátu a  naštartovanie 
štrukturálnych zmien, stabi-
lizácia a  podstatné navýšenie 
ekonomických rezerv spoloč-
nosti, zlepšenie spolupráce 
s  odbornými spoločnosťami- 
konkrétne s  hepatologickou 
a  chirurgickou. Výsledkom je 
príprava velkého kongresu na 
jeseň 2020 s  účasťou už spo-
mínaných společnosti. V rám-
ci sekcii a pracovných skupín 
je to vysoká úroveň práce 
a činnosti týchto štruktúr SGS, 
osobitne endoskopickej, on-
kologickej sekcie a  sekcie 
detských gastroenterológov. 
Už tradične je bohatá a  čulá 
činnost pracovnej skupiny pre 
IBD. Zaznamenávame väčšiu 
účast mladých gastroentero-
lógov na vedeckých podujati-
ach a čo je potešiteĺné, vzras-
tá počet prijatých prác aj na 
medzinárodných kongresoch 
a  sympóziách Mnohé z  nich 
boli ohodnotené príslušnými 
cenami.

KN  Sekce mladých gastroen
terologů (SMG) by měla být 
schválena v  lednu 2020 na 
Gastrofóru. Jak budete mla
dé gastroenterology podpo
rovat? Co budete očekávat od 
jejich činnosti?
Podpora sekcie mladých 
gastroenterológov vyplýva 
z reštruktualizácie spoločnosti 
a spolupráce s farmaceutický-
mi firmami, ktorá je založená 
na nových princípoch. Tie sa 

osvedčili a prejavili na ekono-
mickom vzraste spoločnosti 
za posledný rok. Očakávania 
by sa mali prejaviť vo zvýše-
nej publikačnej a  prednáško-
vej aktivite ako aj facilitácii 
ich práce v  regiónech, kde 
nedostávajú toľko príležitostí. 
Okrem toho sme pripravení 
podporiť grantovú aktivitu.

KN  Na jaké domácí odborné 
akce SGS byste rád upozor
nil?
V  roku 2020 sa bude konať 
v  januári Gastrofórum, my-
slím si, že toto podujatie už 
reklamu nepotrebuje, je do-
statočne známe nielen na Slo-
vensku, ale je aj oblúbeným 
podujatím pre českých kole-
gov, dokonca zaznamenáváme 
záujem z  Poľska a  Maďarska. 
Spoločným podujatím čes-
kej a  slovenskej gastroente-
rologickej spoločnosti budú 
čs. endoskopické dni, tohto 
roku sa budú konať v Trenčí-
ne a  na november 2020 plá-
nujeme usporiadať pomerne 
veľké podujatie na spôsob 
UEGW v  spolupráci s  hepa-
tologickou a  chirurgickoiu 
spoločnosťou. Prebehli úvod-
né jednania s  predstaviteľmi 
spomínaných spoločnosti už 
s vytýčením predbežného pro-
gramu. Podujatie sa bude ko-
nať v  Šamoríne, kde je nové, 
moderné stredisko zamerané 
predovšetkých ma športové 
aktivity s možnosťou ubytova-
nia velkého počtu účastníkov. 
Jedná sa o atraktívne stredisko 
bohate využívané aj verejnos-
ťou. V septembri sa budú ko-
nať tradičné Hildebrandove 
dni v Bardejovských kúpeloch, 
ktoré si našli pomerne veľa 
priaznivcov aj v Českej repub-
like. Ide o  podujatie, ktoré je 
zamerané predovšetkým na 
kazuistiky.

KN  Jak jste spokojen s  čin
ností Endoskopické sekcie 
SGS? 
Výbor SGS je vysoko spokoj-
ný s  jej činnosťou. ES patrí 
medzi mimoriadne aktívne 

sekcie, jej činnost je zhrnutá 
v  príspevku súčasného pred-
sedu sekcie prim. MUDr.  
Jozefa Záňa, PhD., MPH.

KN  Jak jste spokojen s  čin
ností Onkologické sekcie 
SGS? 
Pripájam hodnotenie predse-
du onkologickej sekcie prim. 
MUDr. Borisa Pekárka, PhD., 
na doplnenie – Vráblikov on-
kologický deň získal na atrak-
tivite zaradením video life pre-
nosov do programu.

KN  Jak jste spokojen s  čin
ností Sekcie pediatrickej gas
troenterológie SGS?
Pripájam aj správu prim. 
MUDr. Ivety Čiernej, PhD., 
predsedkyni sekcie, ich čin-
nost je hodnotená kladne.

KN  Jaké je pokrytí gastroen
terologické péče na Sloven
sku? Je péče dostupná?
Nie sú mi známe a  ani od 
oficiálních inštitúcii nemám 
správy, že by zdravotná sta-
rostlivosť v  oblasti gastroen-
terológie zlyhávala, alebo bola 
nedostatečná v  jednotlivých 
regiónech Slovenska.

KN  Jednáte také o úhradách 
endoskopických či jiných 
gastroeneterologických vý
konů s plátci zdravotní péče. 
Jaké aktuální úkoly řešíte 
v  této souvislosti? Jaká je 
spolupráce s plátci zdravotní 
péče na Slovensku?
Jednania s poisťovňami ohľad-
ne úhrad endoskopických 
výkonov, prípadne nejnovšie 
ohľadne biologickej liečby nie 
sú na Slovensku kompetenci-
ou našej spoločnosti. Táto čin-
nost je obmedzená na reakcie 
pri jednotlivých úhradách 
a deje sa len písomnou cestou. 
Ojedinele z  incitiatívy farma-
firiem sa konajú „hearingy“ 
s poisťovňami, kde je priestor 
na vysvetlenie našich požiada-
viek. Systém na Slovensku je 
totiž založený na tzv, kategori-
začních a katalogových komi-
siach, s vedením pracovníkov 

ministerstva zdravotníctva, 
ktoré robia „cenotvorbu“. 
V  Českej republike tento po-
stup neexistuje.

KN  Jak spolupracujete s  pa
cientskými organizacemi?
Spolupráca s  pacientskými 
organizáciami je čulá, najmä 
s  pacientskou organizáciou 
„Crohn club“, kde sú združení 
pacienti s  nespecifickými zá-
palovými ochopreniami čriev. 
Podieľame sa na programe, 
ktorí si uskutočňujú, sme pri-
zývaní na ich podujatia ako 
prednášatelia. Podieľame sa 
na organizovaní tlačových be-
sied, kde sa v spolupráci s mé-
diami vysvetľujú problémy 
pacientov.

KN  Co byste vzkázal nejen 
účastníkům kongresu, ale 
také členům Slovenské gast
roenterologické společnosti? 
V  prvom rade s  pomaly sa 
končiacim rokom 2019 všet-
ko najlepšie v  Novom roku. 
Vo všeobecnosti aby sa medzi 
nás dostalo viac prívetivosti, 
spolucítenia a  aj úslužnosti, 
vďaka ktorým napredujeme 
jako ľudia. V  odbornej praxi 
prajem účastníkom viac se-
badôvery na realizáciu svojich 
aktivit a  splnenia významu 
„čarovného“ slovka „chcem“. 
Aj vďaka takým podujatiam 
ako je ČS gastroenterologický 
kongres, kde sa obohacujeme 
v odbornej teoretickej oblasti, 
tiež v nadväzovaní potrebných 
spoločenských kontaktov je 
cesta k našim cieľom ľahšia.

Na otázky KN  odpovídal
MUDr. Martin Huorka, CSc.

prezident Slovenské 
gastroenterologické 

společnosti

ve spolupráci s
MUDr. Iveta Čierna, PhD., 

prim. MUDr. Jozef Záň, 
PhD., 

prim. MUDr. Boris Pekárek, 
PhD.

MUDr. Martin Huorka, CSc.
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Činnosť sekcie vyplýva z  od-
borného zamerania jednot-
livých členov, ktorým je pe-
diatrická gastroenterológia, 
hepatológia a  výživa. Z  toho 
vyplýva úzka spolupráca s gas-
troenterologickou spoločno-
sťou, ktorej je sekcia súčasťou 
ale aj s  hepatologickou a  pe-
diatrickou spoločnosťou. Jed-
notliví členovia sú zaradení 
do pracovných skupín v rámci 
SGS a riešia otázky a odborné 
usmernenia podľa zamerania 
pracovnej skupiny.
Nakoľko problematika pe-
diatrickej gastroenterológie je 
špecifická, aktivity sekcie sa 
zameriavajú predovšetkým na 

Sekcia pediatrickej gastroenterológie
detskú problematiku a  zahŕ-
ňajú: 
- organizáciu vzdelávacích 

podujatí v  rámci pediatrie 
so zameraním na gastroen-
terológiu, hepatológiu a vý-
živu

- 1x ročne je organizované ce-
loslovenské pracovné stret-
nutie pediatrických gas tro-
enterológov, 1x za dva roky 
spoločný Česko-Slovenský 
kongres pediatrickej gast-
roenterológie orga nizovaný 
striedavo českou a  sloven-
skou stranou, t.č. pripravo-
vaný nasledujúci kongres 
v Trnave

- rozpracované sú viaceré od-

borné usmernenia pod MZ 
SR týkajúce sa problematiky 
detskej gastroenterológie

- publikačná činnosť 
- ďalšie vzdelávacie ak-

tivity v  rámci špeci-
alizačnej prípravy na 
atestáciu z detskej gastroente-
rológie hepatológie a výživy  
(2 akreditované pracoviská:  
LF UK a NÚDCH Bratisla-
va a  Klinika detí a  dorastu 
JLF Martin), zavádzanie no-
vých vyšetrovacích metód 
a  vzdelávacie kurzy nielen 
pre lekárov v  príprave na 
atestáciu

MUDr. Iveta Čierna, PhD.

Činnosť OS SGS vo zkratke
1. V  spolupráci s  Národným 

Onkologickým Ústavom 
sa nám podarilo zaviesť 
pravidelné endoskopické 
workshopy nielen pre za-
čínajúcich endoskopistov, 
ale aj pre pokročilé techni-
ky odstraňovania neoplázií 
tráviaceho traktu či riešenia 
komplikácií.

2. Tradičný kongres našej sek-
cie sme zmenili s dobou na 
interaktívnu diskusiu naživo 
prezentovaných prípadov. 
Dôraz pritom nedávame na 
prezentovanie náročných 
výkonov, ale na precízne pre-
vedenie bežných výkonov 
v  rámci súčasných štandar-

dov s upozornením na časté 
chyby a  praktické rady. Ide 
pritom o jediný každoročný 
kongres so živými prenosmi 
endoskopických výkonov na 
Slovensku.

3. Podarilo sa nám imple-
mentovať do tvorby nových 
štandardných postupov pod 
gesciou Ministerstva zdra-
votníctva, ktoré by mali za-
nedlho vyjsť.

4. Aktívne sa zúčastňujeme 
podpory a  propagácie pro-
gramu skríningu kolorektál-
neho karcinómu.

prim. MUDr. Boris Pekárek, 
PhD.

História

Aj keď prvé zmienky Endo-
skopickej komisie vtedajšej 
Československej spoločnosti 
pre gastroenterológiu a  výži-
vu (ČSGV) pochádzajú z roku 
1951, o   Endoskopickej sekcii 
Slovenskej spoločnosti pre 
gastroenterológiu a  výživu 
(SSGV) môžeme hovoriť až 
od roku 1977. Jej zaklada-
teľom a prvým predsedom sa 
v uvedenom roku stal MUDr. 
Andrej Dvorský, CSc., vtedajší 
pokladník a  neskôr podpred-
seda SSGV. Andrej Dvorský 
sa zapísal do histórie už v roku 
1965, keď ako prvý „čechoslo-
vák“ začal použivať vláknitý 
Hirschowitzov gastroskop. 
Založil vo Výskumnom ústa-
ve výživy ľudu Endoskopic-
ké pracovisko, ktoré vo svete 
preslávil svojou metódou ne-
priamej bulboskopie. Neskôr, 
v roku 1990, sa stal predsedom 

Endoskopická sekcia Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
Endoskopickej sekcie SGS 
MUDr. Štefan Šafár, ktoré-
ho meno spolu s  radiológom 
MUDr. Františkom Novákom 
sa spája s  prvou endoskopic-
kou retrográdnou cholan-
giografiou zrealizovanou na 
Slovensku v  decembri 1976. 
Následným predsedom ES 
SGS bol MUDr. Martin Hu-
orka, CSc., ďalší zanietený en-
doskopista, ktorý v roku 1996 
priniesol a rozvinul na Sloven-
sku enteroskopiu jednobaló-
novú a neskôr i dvojbalónovú. 
Súčasným a  zatiaľ posledným 
predsedom Endoskopickej 
sekcie SGS je od roku 2015 
MUDr. Jozef Záň, Ph.D., 
ktorý rozvinul na Slovensku 
terapeutickú endoskopickú 
ultrasonografiu najmä cestou 
EUS navigovaných drenáži 
pankreatických tekutinových 
kolekcií – pseudocýst a ohra-
ničených pankreatických nek-
róz (WON). Od roku 2014 sú 

v  stanovách SGS zakotvené 
pravidelné korešpondenčné 
voľby do výboru Endosko-
pickej sekcie SGS každé štyri 
roky, kedy si novozvolený vý-
bor 5 členov ES SGS volí zo 
svojho stredu predsedu.

Súčasnosť

Aj keď v  čase písania toh-
to príspevku prebiehajú na 
Slovensku voľby do výboru 
Endoskopickej sekcie SGS, 
jej súčasným predsedom je 
MUDr. Jozef Záň, Ph.D., 
podpredsedom MUDr. Edu-
ard Veselíny, Ph.D. a členovia 
MUDr. Martin Huorka, CSc., 
MUDr. Branislav Kunčák 
a MUDr. Boris Pekárek, Ph.D. 
Endoskopická sekcia sa vý-
znamne podieľa na endosko-
pických aktivitách či už na 
Slovensku alebo v zahraničí. 
Doma sme v  rámci Gastro-
fóra zaviedli tradíciu pane-

lových diskusií, nazývaných 
„Endoscopy in the spotlight“, 
ktoré sú venované aktuálnym 
témam a problémom v endo-
skopii. Taktiež organizujeme 
každoročne v rámci Gastrofó-
ra Teaching areu, kde si môžu 
začínajúci alebo i pokročilí en-
doskopisti natrénovať a  zdo-
konaliť jednotlivé endosko-
pické techniky na animálnych 
modeloch alebo fantómoch. 
Podobne tréningy a worksho-
py organizujeme v  priebehu 
roka aj v  iných mestách na-
prieč celým Slovenskom. 
Endoskopická sekcia SGS je 
členom European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy 
(ESGE), kde spolupracujeme 
jej jednotlivých aktivitách – 
naposledy v apríli tohto roku, 
kedy sme boli spolu s Českou 
gastroenterologickou spoloč-
nostou a  jej Endoskopickou 
sekciou spoluorganizátormi 
„ESGE days 2019“ v  Prahe. 

Musíme vysoko oceniť naše 
nadštandartné a  mimori-
adne priateľské dlhoročné 
vzťahy s  Endoskopickou 
sekciou Českej gastroente-
rologickej spo ločnosti. Tie-
to sa odzrkad ľujú nielen na 
organizovaní každoročných 
Českých a slovenských (a na-
opak Slovenských a  českých) 
Endoskopických dní, ktoré 
mimochodom budú začiat-
kom júna roku 2020 v  Tren-
číne, v  poradí už štyridsiate 
druhé, ale aj na participova-
ní ďalších iných zaujímavých 
podujatí organizovaných SGS 
ako i  ČGS. Významné a  veľ-
mi priateľské vzťahy s členmi 
Endoskopickej sekcie ČGS 
ako i členmi samotnej ČGS si 
veľmi vážime a veríme, že sa 
budú naďalej rozvíjať tak ako 
doteraz. 

prim. MUDr. Jozef Záň, PhD.
MUDr. Marián Kaščák, PhD.

ČESKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ SPOLEČNOST
Česká lékařská společnost JEP www.cgs-cls.cz
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KN  Jak byste zhodnotil 
uplynulý rok z pozice vědec
kého sekretáře odborné spo
lečnosti?
Rok 2019 bol pre SGS veľmi 
úspešný. Zorganizovali sme 
spolu 5 konferencií, ktoré 
navšítivilo spolu viac ako ti-
síc účastníkov, rozbehli sme 
partnerský program, ktorý 
umožňuje profesionalizo-
vať prácu sekretariátu a  SGS,  
8 najmä mladých kolegov zís-
kalo podporu v rámci nového 
programu Janssen cestovných 
grantov pre aktívnych účast-
níkov medzinárodných po-
dujatí. Spolu s hepatologickou 
a  chirurgickou spoločnosťou 
pripravujeme nový formát in-
terdisciplinárneho kongresu 
Slovenské dni digestívnych 
ochorení (SLODDO) na štýl 
DDW. Takisto sme zabezpe-
čili bezplatný odber dvoch 
odborných časopisov pre kaž-
dého člena SGS. V neposled-
nom rade sme aktívne pomá-
hali s  rozbehom novej fázy 
skríningu kolorektálneho 
kracinómu – pilotného pro-
jektu pozývacieho skríningu, 
ktorý sa v budúcom roku roz-
šíri sa na celú cieľovú popu-
láciu 50–75ročných osôb na 
Slovensku. 
 
KN  Co považujete za největ
ší úspěch v  činnosti výboru 
SGS za poslední období?  
Spomínaných 5 odborných 
konferencií – Gastrofórum, 
ktoré organizujú celý Výbor 
SGS na čele s  prezidentom 
p. doc. Huorkom, Vrábli-
kov deň gastroenterologickej 
onkológie, ktoré organizuje 
Onkologická sekcia na čele 
s  prim. Pekárkom, tradičné 

Rozhovor s vedeckým sekretárom Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS)

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Hildebrandove Bardejovské 
gastroenterologické dni pod 
vedením p. dr. Zakuciovej, 
Konferenciu pediatrických 
gastroenterológov Sekcie pe-
diatrickej gastroenterológie 
organizovnej p. dr. Čiernou 
a  Ružinovských gastroente-
rologický deň s  prezentáciou 
originálnych prác. Tento rok 
sme aktívne participovali aj 
na Slovenskom a  Českom 
IBD dni, ktoré tradične v Nit-
re organizuje p. primár Gre-
guš. 
   
KN  Jak podporujete vědec
kou činnost mladých gastro
enterologů?
Samozrejme podporujeme 
účasť na národných aj medzi-
národných vzdelávacích akci-
ách a  konferenciách. Okrem 
spomínaných Janssen cestov-
ných grantov sme podporili 
účast tímu mladých sloven-
ských gastrienterológov na 
ESGE Days v  Prahe, podpo-
rujeme účasť  na ECCO kur-
zoch. V tomto roku sa pripra-
vuje na pôde SGS nová sekcia 
mladých gastroenterológov. 
Pripravujú ju skvelí mladí 
gastroenterológovia ako je 
p. dr. Ďuríček, dr. Krajčovi-
čová, dr. Šturdík a ďalší. Rád 
by som tiež spomenul, že náš 
tím mladých gastroenteroló-
gov v  zložení dr. Letkovský, 
dr. Juríček, dr. Polakovičová 
a  dr. Vaterková získali skvelé 
druhé miesto na vedomostnej 
súťaži o  endoskopii za účas-
ti národných tímov z  celého 
sveta ESGE Days Cup. 

KN  Na jaké domácí vzdělá
vací akce SGS byste rád upo
zornil v příštím roce?
Okrem tradičných podujatí 
ako je Gastrofórum, ktoré sa 
koná 22.–24. 1. na Štrbskom 
Plese, Vráblikov deň v  Bra-
tislave 13. 3., či Bardejovské 
Hildebrandove gastroentero-
logické dní v  septembri, nás 
v  budúcom roku čakajú tri 
významné veľké podujatia. 
Prvým budú 42. Slovenské 

a  České endoskopické dni 
4.–5. 6. 2020 v Trenčíne, Slo-
venská a  Česká konferencia 
pediatrickej gastroenteroló-
gie v  septembri 2020 a  spo-
mínaná novinka SLODDO 
– Slovenské dni digestívnych 
ochorení 26.–28. 11. 2020, 
ktoré pripravujeme spolu so 
Slovenskou hepatologickou 
a  Slovenskou chirurgickou 
spoločnosťou. 

KN  Jaké vzdělávací formy 
využíváte a jak jsou mezi lé
kaři využívány?
Dominujú konferencie, na 
dvoch z  nich (Vráblikov deň 
a  IBD dni v  Nitre) sú dôle-
žitou súčasťou live prenosy 
endoskopických vyšetrení 
a  zákrokov. Konferencie SGS 
sú hojne navštevované a tvo-
ria piliere postgraduálneho 
vzdelávanie v  odbore. Sa-
mozrejme významné miesto 
majú naše dva časopisy Gas-
troenterologia a  hepatologie 
a Gastroenterológia pre prax. 

KN  Do jakých výzkumných 
projektů je zapojena SGS na 
Slovensku?
Odborná spoločnosť nepar-
ticipuje na vedeckých pro-
jektoch priamo, nepriamo 
cez svojich členov a  pracov-
né skupiny samozrejme áno. 
Aktívni sme v  oblasti IBD, 
motility, skríningu KRK. 
Prehľad vedeckej aktivity na 
Slovensku za posledné roky 
v oblasti digestívneho zdravia 
poskytuje archív asi 80 vlast-
ných prác prezentovaných na 
konferenciách Ružgad do-
stupných na stránke konfe-
rencie www.ruzgad.sk. Členo-
via SGS takisto participovali 
na príprave medzinárodných 
odporúčaní ako sú ECCO 
Guidelines. 

KN  Jak hodnotíte odbornou 
činnost pracovních skupin 
SGS (celiakia, IBD, H. pylo
ri, GERD, screening KRKA, 
enterálna a  parenterálna 
liečba)?

Všetky naše pracovné sku-
piny sú aktívne, jej členovia 
pravidlene prednášajú na na-
šich odborných akciách, píšu 
odborné články a  aktívni sú 
aj v edukáciu pacientov a pre-
sadzovaní nových postupov 
do praxe. Minulý rok sme na 
Gastrofóre krstili novú knihu 
o  Celiakiu p. dr. Kabátovej 
a  kolektívu, tradične aktívna 
je pracovná skupina pre IBD, 
ktorá vydala v  posledných 
dvoch rokoch tri Odporúča-
nia SGS, organizuje výbor-
né podujatie v  Nitre. Veľký 
úspech zaznamenala Pracov-
ná skupina pre skríning, kto-
rej predseda p. prim. Hrčka je 
spiritus movens skríningu na 
Slovensku a v  roku 2019 po-
máhal presadiť rozbehnutie 
programu pozývacieho skrí-
ningu formou zasielania tes-
tov na okultné krvácanie poš-
tou priamo osobám z cieľovej 
populácie. 

KN  Jaké jsou prioritní od
borné (vědecké) úkoly SGS 
v příštím roce?
Čaká nás prvý rok celo-
populačného pozývacieho 
skríningu. Podľa výsledkov 
tohtoročného pilotného pro-
jektu očakávema zvýšenie 
participácie nad 50 % po-
pulácie. Rozbieha sa liečba 
perianálnych fistúl u  pacien-
tov s  Crohnovou chorobou 
kmeňovými bunkami, prvých 
5 pacientov bude odlieče-
ných v novembri tohto roku, 
v  budúcom sa predpokladá 
rozšírenie dostupnosti na de-
siatky pacientov. Rozbieha sa 
interdisciplinárna spolupráca 
s  hepatológmi a  chirurga-
mi, ktorá začala na Ružgade. 
O  rok o  takomto čase bude 
v  modernom kongreso-
vom centre X-bionic center 
pri Bratislave konferencia  
SLODDO, ktorá bude zame-
raná na prezentáciu vlastných 
vedeckých prác, interdiscipli-
nárne diskusné fóra a podob-
ne v  štýle konferencií DDW 
alebo UEG Week. 

KN  Co byste vzkázal nejen 
účastníkům kongresu, ale 
také členům Slovenské gast
roenterologické  společnosti?
Našich českých priateľov sr-
dečne pozývame na akcie Slo-
venskej gastroenterologickej 
spoločnosti ako je Gastrofó-
rum a samozrejme na spoloč-
nú júnovú konferenciu Slo-
venské a České endoskopické 
dni do Trenčína.  

KN  Jak hodnotíte odbornou 
činnost sekcí SGS (endosko
pické, onkologické a pediat
rické)?
Endoskopická sekcia pod ve-
dením p. prim. Záňa je veľmi 
aktívna, organizuje populár-
nu Teaching area na našom 
najväčšom podujatí Gastro-
fórum, spolupracovala na 
organizácii ESGE Days a pri-
pravuje spomínanú spoločnú 
endoskopickú konferenciu 
v  Trenčíne. Intervenčná en-
doskopia na Slovensku sa dy-
namicky rozvíja, rastie počet 
pracovísk vykonávajúcich 
aj tie najnáročnejšie výko-
ny. Onkologická sekcia pod 
vedením p. prim. Pekárka 
organizuje každý rok v  mar-
ci Vráblikov deň, ktorý má 
stúpajúcu úroveň a  vedecký 
program dopĺňajú live preno-
sy s  prezentáciou dynamicky 
sa rozvíjajúcej intervenčnej 
endoskopie malígnych a pre-
malígnych lézií. Pediatrická 
sekcia, ktorej predsedá p. dr. 
Čierna, organizuje skvelú 
konferenciu pediatrických 
gastroenterológov s medziná-
rodnou účasťou. Všetky sek-
cie prispievajú do odborných 
časopisov a  členovia predná-
šajú a publikujú aj v medziná-
rodných časopisoch.

Na otázky KN  odpovídal
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, 

PhD. 
vědecký sekretář 

Slovenské gastroenterologické 
společnosti

V  tomto roce zahájila svou 
činnost nová pracovní sku-
pina v  rámci ČGS, která se 
zabývá Bariatrickou endosko-
pií. Toto mezioborové téma je 
velmi progresivně se rozvíje-
jící oblastí a  česká gastroen-
terologie patří nesporně mezi 
světovou špičku. Záběr bariat-
rické endoskopie spočívá ne-
jen v mini-invazivních meto-
dách léčby obezity, ale i řešení 
komplikací do bariatrických 
operacích, revizní zákroky při 
selhání chirurgie a problema-
tiku ztíženého řešení klasic-

Pracovní skupina pro Bariatrickou endoskopii
kých endoskopických zákro-
ků u  pacientů se změněnou 
anatomií zažívacího traktu po 
chirurgických bariatrických 
výkonech. Hlavní cíle, které 
jsme si stanovili, jsou zahá-
jení vyjednávání o  úhradě 
metod ze strany zdravotních 
pojišťoven, koordinovat vě-
decko-výzkumnou činnost 
a vypracovat doporučené po-
stupy pro jednotlivé metody. 
Snažíme se navázat spoluprá-
ci s  chirurgy a  dalšími obo-
ry, kterých se péče o  obézní 
pacienty týká. V  pátek ráno 

proběhne na kongresu ČGS 
sekce věnovaná bariatrické 
endoskopii a uvítáme vzácné-
ho hosta – přijede přednášet 
prof. Alfredo Genco z  Italie, 
který je celosvětově nejcito-
vanějším autorem v  proble-
matice intragastrických balo-
nů. Ihned po skončení sekce 
probehne setkání pracovní 
skupiny v salónku Veduta od 
10.15 do 12 hodin, kterého se 
zúčastní i prof. Genco.

MUDr. Evžen Machytka
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prim. MUDr. Jozef Záň, PhD.

KN  Byl jste zvolen předsedou 
Endoskopické sekce v  roce 
2015. Jak byste zhodnotil čin
nost ES do současnosti?
Začal by som pohľadom do 
histórie. Aj keď prvé zmien-
ky o  existencii Endoskopickej 
komisie vtedajšej Českoslo-
venskej spoločnosti pre gastro-
enterológiu a  výživu (ČSGV) 
pochádzajú z roku 1951, o  En-
doskopickej sekcii Slovenskej 
spoločnosti pre gastroentero-
lógiu a výživu (SSGV) môžeme 
hovoriť až od roku 1977. Jej 
zakladateľom a prvým predse-
dom sa v uvedenom roku stal 
MUDr. Andrej Dvorský CSc, 
vtedajší pokladník a  neskôr 
i  podpredseda SSGV. Andrej 
Dvorský sa zapísal do histórie 
československej gastroentero-
lógie a  endoskopie už v  roku 
1965, keď ako prvý „čecho-
slovák“ začal použivať vlákni-
tý Hirschowitzov gastroskop. 
Založil vo Výskumnom ústave 
výživy ľudu Endoskopické pra-
covisko, ktoré vo svete preslá-
vil svojou metódou nepriamej 
bulboskopie. Neskôr, v  roku 
1990, sa stal predsedom Endo-
skopickej sekcie SGS MUDr. 
Štefan Šafár, ktorého meno 
spolu s  radiológom MUDr. 
Františkom Novákom sa spá-
ja s  prvou endoskopickou 
retrográdnou cholangiopan-
kreatikografiou zrealizova-
nou na Slovensku v  decembri 
1976. Následným predsedom 
ES SGS bol MUDr. Martin  
Huorka CSc, ďalší zanietený 
endoskopista, ktorý v  roku 
1996 priniesol a  rozvinul na 
Slovensku jednobalónovú 
a  neskôr i  dvojbalónovú en-
teroskopiu. Súčasným a  zatiaľ 
posledným predsedom Endo-
skopickej sekcie SGS som sa 
stal v  roku 2015 ja. Nastúpiť 
po takýchto zvučných menách 
na predsednícku stoličku bolo 
ťažké. Ak by som uvažoval, čím 
som ja prispel k  rozvoju slo-
venskej endoskopie, tak snáď 
etablovaním endoskopickej 
ultrasonografie a  hlavne tera-
peutickej EUS na Slovensku, 
a to najmä cestou EUS navigo-
vaných drenáži pankreatických 
tekutinových kolekcií, t.j. pseu-
docýst a ohraničených pankre-
atických nekróz (WON) . 
Ale Endoskopická sekcia SGS 
nie je o  jej predsedoch. Je  
o  práci celého tímu endosko-
pických nadšencov – či už sú to 
členovia výboru ES SGS alebo 
radoví členovia. Za posledné 
4 roky sme sa v ES SGS snažili 
posunúť slovenskú endoskopiu 

Rozhovor s předsedou Endoskopické sekce SGS
čo najďalej. A to nie len rozvo-
jom nových endoskopických 
techník a  procedúr, ale i  zdo-
konaľováním už existujúcich 
plne etablovaných endosko-
pických vyšetrovacích metód. 
Usporiadali sme množstvo 
endoskopických workshopov 
a  tréningov na animálnych 
modeloch alebo fantómoch, či 
už v rámci kongresov alebo na 
jednotlivých endoskopických 
pracoviskách naprieč celým 
Slovenskom. V  rámci nášho 
najnavštevovanejšieho kongre-
su – Gastrofórum, sme zaviedli 
tradíciu širokých diskusných 
blokov nazývaných „Endo-
scopy in the spotlight“, ktoré 
sa tešia veľkej obľube, nakoľko 
tam riešime pálčivé problémy 
každodennej endoskopickej 
praxe formou voľnej a všetkým 
dostupnej diskusie. Mnoho 
úsilia sme venovali úpravám 
a  vylepšovaniu hodnotiace-
ho systému DRG, ktorý sa na 
Slovensku zavádza a má veľmi 
veľa nedostatkov, ktoré nám 
sťažujú prácu. Keby som chcel 
našu činnosť zhrnúť do jednej 
vety, povedal by som že sme sa 
snažili posúvať slovenskú en-
doskopiu čo najviac dopredu 
a  riešiť všetky prekážky, ktoré 
sa na tejto ceste vyskytnú.

KN  Kolik členů má ES SGS?
Endoskopická sekcia SGS má 
v  súčasnosti 134 členov. Po-
čet jej členov neustále narastá 
a čo nás najviac teší je, že pri-
búdajú čoraz mladší členovia. 
Od roku 2015 sú v  stanovách 
SGS zakotvené pravidelné ko-
rešpondenčné voľby do výbo-
ru Endoskopickej sekcie SGS 
každé štyri roky. Následne si 
novozvolený výbor v  počte  
5 členov ES SGS zo svojho stre-
du volí predsedu. V čase písa-
nia tohoto príspevku u nás na 
Slovensku aktuálne prebiehajú 
voľby do výboru ES SGS. 

KN  Jak byste zhodnotil čin
nost Endoskopické sekce za 
poslední rok? Jaká byla hlavní 
odborná akce Endoskopické 
sekce v uplynulém roce?
Našou hlavnou akciou v  roku 
2019 bola spoluorganizácia 
ESGE Days 2019 v Prahe spolu 
s Českou gastroenterologickou 
spoločnosťou a  jej Endosko-
pickou sekciou a  Európskou 
spoločnosťou pre gastrointes-
tinálnu endoskopiu (ESGE). 
Myslím, že spolu s českou stra-
nou sme v  medzinárodnom 
meradle obstáli veľmi dobre. 
Účast na tomto prestížnom 
podujatí predčila všetky oča-
kávania, čo vysoko pozitivne 
hodnotil aj vtedajší prezident 
ESGE Thierry Ponchon. Po-
tešila nás aj pomerne široká 
účasť zo Slovenska, veď v počte 
účastníkov sme skončili na sie-
dmom mieste z TOP 15 partici-
pujúcich krajín. Sme hrdí aj na 
náš tím mladých endoskopis-
tov zo Slovenska, ktorý obsadil 
v ESGE Days CUP-e spomedzi 

24 štátov krásne tretie miesto 
za mladými endoskopistami zo 
Španielska a Talianska. 

KN  Jaké jsou aktuální úkoly?
Momentálne sa pripravujeme 
na naše najprestížnejšie slo-
venské podujatie a  to je Gas-
trofórum, ktoré sa tradične 
a  mnohoročne koná v  januári 
na Štrbskom Plese. ES SGS má 
za úlohu zabezpečiť na tomto 
podujatí Teaching areu, t.j. tré-
ningy hemostatických a  poly-
pektomických techník a nácvik 
techník a  trikov pri zavádzaní 
endoskopov pod vedením skú-
sených členov výboru ES SGS. 
Teaching area je určená pre 
začiatočníkov, ale svoje vyžitie 
si v  nej vedia násť i  pokročilí 
endoskopisti. Okrem toho na 
tomto podujatí pripravujeme 
naše diskusné fóra „Endoscopy 
in the spotlight“, ktoré som už 
predtým spomínal. 

KN  Jaké jsou prioritní úkoly 
v budoucnu?
V súčasnosti sme ukončili vý-
ber kongresovej agentúry na 
blížiace sa Slovenské a  České 
endoskopické dni, ktoré sa 
budú konať 4.–5. júna 2020 
v  Trenčíne. Pracujeme na 
štruk túre a rámcovom progra-
me, ktorého dominantou budú 
endoskopické live prenosy. 
V  duchu motta endoskopic-
kých dní „Endoskopia – to čo 
nás spája“, sa budeme snažiť 
osloviť čo najviac gastroentero-
logov z Čiech a Slovenska, aby 
nás poctili svojou účasťou a aby 
sme čo najviac naplnili ich oča-
kávania. 

KN  Jaká je dostupnost en
doskopie na Slovensku? Jaké 
jsou čekací lhůty?
Závisí od jednotlivých metodík. 
Štandartná ezofagogastroduo-
denoskopia je dostupná prak-
ticky ihneď. Pri kolonoskopi-
ách je to trochu horšie, čakacia 
doba sa pohybuje od dvoch do 
štyroch mesiacov. Súvisí to aj 
s nárastom počtu kolonoskopií 
pri dobre fungujúcom screeni-
govom programe kolorektál-
neho karcinómu. Samozrejme, 
pokiaľ má pacient alarmujúce 
príznaky, varujúce pred mož-
nou prítomnosťou už existujú-
ceho nádoru, tak má absolútnu 
prioritu. Endoskopická ultra-
sonografia sa taktiež postupne 
stala bežnou a  dostupnou en-
doskopickou modalitou na Slo-
vensku. Trochu vidím problém 
v  ERCP. Nie, že by sme mali 
dlhé čakacie doby. Obyčaj-
ne pacient dostane termín do 
1–2 dní. Skôr ma trápi jej slabá 
dostupnosť a  to konkrétne na 
východe Slovenska. Pacienti 
sú častokrát nútení cestovať sa-
nitkami na veľké vzdialenosti 
do Ružomberka alebo Banskej 
Bystrice a  to niekedy priná-
ša so sebou určité problémy. 
Je to spôsobené nedostatkom 
kvalifikovaných ERCPistov. 
Ja osobne mám taký pocit, 

že mladí gastroenterológovia 
neinklinujú k  tejto metodike. 
Prečo je to tak? Zrejme tu hrá 
úlohu viacero faktorov. Určite 
je to veľmi ťažká metodika vy-
konávaná pod RTG žiarením 
a taktiež jej komplikácie môžu 
byť pre pacienta hodne neprí-
jemné. Navyše na Slovensku 
existuje Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou, 
kde sa môžu pacienti kedykoľ-
vek obrátiť so žiadosťou o pre-
verenie správnosti poskytnutej 
zdravotnej starostlivosti. Ná-
sledné súdne spory bývajú veľ-
mi vyčerpávajúce. Takže sme 
pod významným tlakom, kedy 
nestačí výkon dobre urobiť, ale 
ho aj poriadne zapísať, nič ne-
zabudnúť zaznamenať alebo 
zdôvodniť. Ďalši faktor je aj to, 
že Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky stanovi-
lo veľmi zvláštny postup pri 
udeľovaní certifikátu z  ERCP. 
Na tento nie celkom správny 
a  hlavne zdĺhavý postup som 
pri nástupe do funkcie pred-
sedu ES SGS opakovane upo-
zorňoval Ministerstvo zdravot-
níctva listom ako i rokovaním 
s jeho predstaviteľmi a vzdelá-
vacimi inštitúciami. Bola nám 
sľúbená náprava, ktorá sa však 
do dnešného dňa nezrealizo-
vala. Je to veľká škoda. Mňa 
ako zanieteného pankreatobi-
liárneho endoskopistu to ne-
smierne mrzí, lebo túto meto-
diku mám mimoriadne rád. Je 
to o to smutnejšie, že naprostá 
väčšina pacientov postupujú-
cich ERCP je akútne indiko-
vaných a  správne vykonané 
ERCP im vie pomôcť pri lieč-
be závažných a častokrát život 
ohrozujúcich ochorení. 
 
KN  Jak probíhá screening ko
lorektálního karcinomu na 
Slovensku?
Screening kolorektálneho 
karcinómu má na Slovensku 
svoju tradíciu a je plne etablo-
vaný v  procese poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. Je to 
najmä zásluhou veľkej zanie-
tenosti a  osobnej obetavosti 
niektorých ľudí, z  ktorých by 
som menoval najmä primára 
MUDr. Rudolfa Hrčku. Okrem 
toho musím spomenúť aj mé-
diá, ktoré nám pri realizácii 
a uplatnení tohto projektu vý-
znamne pomohli. Dokázali 
veľmi intenzívne pôsobiť či už 
na samotných pacientov ale aj 
na Ministerstvo zdravotníctva 
a  poisťovne. 

KN  Jak spolupracujete s  En
doskopickou sekcí ČGS?
Spolupráca medzi Endosko-
pickou sekciou ČGS a  Endo-
skopickou sekciou SGS je na 
veľmi dobrej úrovni. A  to isté 
platí aj medzi samotnými spo-
ločnosťami SGS a ČGS. Skvelé 
vzťahy sa odzrkadľujú nielen 
na organizovaní každoročných 
Českých a  slovenských (a  na-
opak Slovenských a  českých) 
endoskopických dní, ktoré 

budú najbližšie začiatkom júna 
roku 2020 v  Trenčíne v  pora-
dí už štyridsiate druhé, ale aj 
na participovaní ďalších iných 
zaujímavých podujatí organi-
zovaných SGS ako i ČGS. Som 
na tieto naše priateľstvá a spo-
luprácu hrdý a som za ne veľ-
mi vďačný. Vždy som sa snažil 
a  vždy sa budem snažiť, či už 
ako predseda ES SGS, člen vý-
boru SGS alebo aj ako radový 
člen SGS, aby naše vzťahy boli 
čo najlepšie a trvali čo najdlh-
šie. Vychádzajú z  dlhodobej 
spolupráce, vzájomného re-
špektu a  úcty. Ja o  tejto spo-
lupráci ani neuvažujem ako 
o  cezhraničnej. Pre mňa je to 
bratská spolupráca, ktorá môže 
byť vzorom nielen pre iné spo-
ločnosti, ale aj pre našich štát-
nikov. 

KN  Které přednášky plánu
jete navštívít na 36. českém 
a slovenském gastroenterolo
gickém kongrese? 
Všetky :) Naozaj program  
36. českého a slovenského gas-
troenterologického kongresu je 
veľmi bohatý a zaujímavý a  je 
mi ľúto, že nemôžem byť na 
všetkých prednáškach. Často-
krát sa jednotlivé veľmi zaují-
mavé bloky prekrývajú a mám 
problém si vybrať. Ako som 
už uviedol, mojim hlavným 
záujmom je pankreatobiliárna 
endoskopia. Okrem nej však 
mám rád aj IBD a „invazívnu 
endoskopiu“ – ako napríklad 
hemostatické techniky, EMR 
hlavne rozsiahlejších LST lézií. 
Vlastne keď tak nad tým pre-
mýšľam, tak ma baví úplne celá 
endoskopia a stále sa rád niečo 
nové dozvedám, čo môžem vy-
užiť v  mojej dennej praxi. No 
vidíte a  teraz mi poraďte na 
ktoré prednášky ísť...

KN  Na jaké vzdělávací akce 
byste rád pozval kolegyně 
a kolegy z ČR a ze Slovenska?
Určite na všetky, ktoré organi-
zuje SGS. Je ich veľa a sú aktua-
lizované na stránkach SGS. Len 
v prvom polroku 2020 organi-
zujeme v januári XXV. Gastro-
fórum, tradične obľubené po-
dujatie v lone Vysokých Tatier, 
v  marci nasleduje Vráblikov 
deň v  NOÚ Bratislava, veno-
vaný onkologickým témam 
jednotlivých oddielov tráviacej 
trubice a  pankreatobiliárnej 
sústavy okorenený live pre-
nosmi. Taktiež verím, že opať 
nesklameme a  vo väčšom po-
čte sa zúčastníme ESGE Days, 
ktoré sa konajú koncom apríla 
v  Dubline. No a  prvý polrok 
uzatvárame začiatkom júna  
42. Slovenskými a  český-
mi endoskopickými dňami 
v Trenčíne, na ktoré Vás všet-
kých v mene ES SGS úprimne  
pozývam. 

Na otázky KN  odpovídal
prim. MUDr. Jozef Záň, PhD.
předseda Endoskopické sekce 

SGS



Strana 13středa 27. listopadu
K O N G R E S O V É

N O V I N Y

KN  Kolik členů má v  sou
časné době Sekce a jaké byly 
v uplynulém roce její hlavní 
aktivity?
Sekce ambulantních gast-
roenterologů ČGS byla za-
ložena před 3 roky a  v  sou-
časné době sdružuje asi 70 
ambulantních specialistů 
z celé ČR. V uplynulém roce 
koncentrovala svoji činnost 
na problematiku úhrad, edu-
kativní aktivity a  na několik 
dalších menších projektů.

KN  Problematika úhrad se 
jistě těší největšímu zájmu 
ambulantních poskytovate
lů. Jsou nějaké zásadní no
vinky, s  kterými byste chtěl 
odbornou veřejnost sezná
mit?
Úhradovou problematiku 
bych rozdělil do několika 
okruhů, na jejichž řešení úzce 
spolupracujeme s  nejvyšším 
vedením ČGS, konkrétně 
předsedou výboru doc. Ur-
banem. Předně je tu téma 
navýšení úhrad základních 
endoskopických výkonů, na 
kterém pracujeme již třetím 
rokem. V  letech 2016 a 2017 
byl navržen rozdílový kód 
zohledňující zejména nákla-
dy spojené s  pořízením HD 
techniky, na příslušné pra-
covní skupině k  seznamu 
zdravotních výkonů MZ ČR 
jsme byli plátci vyzváni k vy-

tvoření kompletně nových 
kódů jako koncepčnějšímu 
řešení než je kód rozdílový. 
V  minulém roce byly tedy 
námi vytvořeny registrační 
listy nových kódů HD video-
gastroskopie a  HD videoko-
loskopie kompletní a  částeč-
ná, které by svou úhradou 
kompletně pokrývaly všech-
ny náklady spojené s poříze-
ním moderní techniky, jejich 
servisem a dezinfekcí. Návrhy 
byly na MZ předloženy po-
čátkem roku, v  průběhu jara 
jsme absolvovali sérii jednání 
na Ministerstvu zdravotnictví 
a s plátci zdravotní péče, kde 
jsme předložili doporučené 
postupy, odborná stanoviska, 
dopad do rozpočtu i  návrh 
na měření indikátorů kvality. 
Společně s  těmito kódy měly 
být paralelně platné i stávající 
gastroskopické a  koloskopic-
ké kódy. V tuto chvíli se k jed-
nání zcela nekoordinovaně 
a  nekompetentně připojili 
zástupci Gastroenterologic-
ké asociace s  nesouhlasným 
stanoviskem k uvedeným ná-
vrhům ČGS, což bylo jedním 
z hlavních důvodů, že pak při 
finálním hlasování v  červnu 
bohužel hlasovala VZP i Svaz 
zdravotních pojišťoven pro-
ti (z  11 členů komise bylo 8 
pro, 1 se zdržel a  2 byli pro-
ti) a  naše návrhy nebyly ak-
ceptovány. V  současné době 
je shoda plátců na schválení 
rozdílového HD kódu, který 
by však poskytovatelům vy-
užívajícím tuto techniku při-
nesl navýšení jen o 208 bodů 
na 1 koloskopii a 156 bodů na 
gastroskopii. Toto by se mělo 
promítnout do sazebníku vý-
konů od roku 2021. V  práci 
na navýšení úhrad budeme 
dále pracovat v souladu s vy-
týčenou strategií a dosažením 

dlouhodobých cílů – úhrady 
odpovídající reálné současné 
ekonomické situaci.

KN  Jaká jsou další aktuál
ní témata v  problematice 
úhrad?
Všichni poskytovatelé jistě 
ocenili na podzim odstarto-
vaný bonifikační program 
VZP garantující minimál-
ní hodnotu bodu 1 Kč pro 
roky 2019 i  2018, vypočtené 
úhrady pak budou započteny 
i  k  navýšení referenční hod-
noty uhrazené péče při úhra-
dách pro roky 2020 a  2021. 
Otázkou je, jak zareagují 
ostatní plátci. Společně s  ve-
dením ČGS a  ve spolupráci 
s  jinými odbornými společ-
nostmi a sdruženími se poda-
řilo zablokovat přijetí novely 
zákona č. 48/1997 Sb. o  ve-
řejném zdravotním pojištění 
a návrh vyhlášky o  jednacím 
řádu dohodovacího řízení, 
na jejichž připomínkování 
stanovilo MZ šibeniční lhů-
ty 5 dní. Je to velmi důležité, 
neboť se podařilo zabránit 
zrušení institutu rámcových 
smluv mezi poskytovateli 
a  plátci a  změnu jednacího 
řádu dohodovacího řízení, 
který by zásadním způsobem 
diskriminoval zástupce am-
bulantních poskytovatelů. 
Dohodovací řízení o  úhra-
dách na rok 2021 začne již 
v  lednu a máme připravenou 
strategii k prosazování našich 
požadavků.

KN  A  v  čem tedy spočívá 
zmiňovaná strategie? 
Vzhledem k  tomu, že účast-
níky Dohodovacího řízení 
nemohou být odborné spo-
lečnosti, ale zástupci posky-
tovatelů, jinými slovy plnou 
moc pro jednání nedává lé-

kař sám za sebe, ale za daný 
podnikatelský subjekt, za-
ložili jsme s  kolegy ze Sek-
ce profesní spolek s  názvem 
„Sdružení poskytovatelů 
ambulantní péče v  gastro
enterologii“ se samostatnou 
právní subjektivitou. Založe-
ní spolku bylo prodiskuto-
váno na výjezdním zasedání 
Výboru ČGS počátkem října, 
na plenární schůzi v  rámci 
tohoto kongresu a  také ná-
sledně písemně poskytneme 
Vám privátním ambulantním 
kolegům informace ohledně 
členství a zároveň je požádá-
me o  poskytnutí plné moci 
k  zastupování v  Dohodova-
cím řízení. Jsme přesvědče-
ni, že ambulantní gastroen-
terologové potřebují silnou 
reprezentaci k  prosazování 
společných zájmů a  priorit 
vůči zdravotním pojišťov-
nám a Ministerstvu zdravot-
nictví, přičemž pro dosažení 
úspěchu je nezbytné hrát ak-
tivní roli. Spolek pro ambu-
lantní gastroenterologii má 
připravený program priorit, 
s  kterými své členy předem 
seznámí a  následně bude 
skládat účty za dosažení vy-
týčených cílů. Naším profesi-
onálním zástupcem a  vyjed-
návačem bude ing. Jaroslav 
Duba ze společnosti OAKS 
consulting, který již v ekono-
micky-zdravotnické proble-
matice úspěšně zastupuje ně-
kolik odborných společností 
a profesních sdružení.

KN  V  úvodu jste uvedl, že 
Sekce pracuje i  na různých 
edukativních aktivitách. 
Mohl byste je krátce zmínit?
Po úspěšném a hojně navští-
veném workshopu ambulant-
ních gastroenterologů, kte-
rý byl zorganizován během 

Rozhovor s předsedou Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS ČLS JEP

MUDr. Luděk Hrdlička

loňských Diskuzních a  vzdě-
lávacích dnů v  Karlových 
Varech, i  na tomto kongresu 
pořádáme již 3. ročník naše-
ho workshopu. Témata letos 
budou organizační i  odbor-
ná, zaměřená na ambulantní 
praxi, věřím, že Vás zaujmou 
a  výkony vybraných řečníků 
opět nezklamou. Po roční 
přestávce proběhne příští rok 
třetí cyklus diskuzního IBD 
fóra, jehož bude opět Sekce 
spoluorganizátorem. V různé 
fázi rozpracovanosti jsou dva 
menší projekty. Vzhledem 
k horší dostupnosti některých 
méně často používaných dia-
gnostických a  terapeutických 
metod, jejichž zajištění pro 
naše pacienty bývá často vel-
mi obtížné, jsme se rozhodli 
vytvořit regionální katalogy 
ověřených kontaktů na pra-
coviště tyto metody ochotně 
poskytující. Pilotní projekty 
budou probíhat v  pražském 
a královehradeckém regionu. 
Jedná se zejména o  rozličné 
metody endoskopické (např. 
enteroskopie včetně kapslo-
vé, FTR, dilatace stenóz trá-
vicí trubice, cholangioskopie 
a  další), zobrazovací (defe-
kografie, transit time, CEUS 
a  další), funkční (např. ma-
nometrická vyšetření nebo 
dechové testy) a  laboratorní 
(např. porfyriny v moči, žlu-
čové kyseliny v séru, citlivost 
Helicobacter pylori na ATB 
a  další). Dále pracujeme na 
publikaci přehledu v klinické 
praxi ověřených magistraliter 
receptur pro léčbu onemoc-
nění trávicího traktu.

Na otázky KN  odpovídal
MUDr. Luděk Hrdlička, 

předseda Sekce ambulantních 
gastroenterologů 

ČGS ČLS JEP
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R a d a  E n d o s k o p i c k é  s e k c e 
České gastroenterologické společnosti

Volební období: 2020–2024
1.  prim. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. 
 (74 hlasů)
2.  prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA 
 (60 hlasů)
3.  prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. 
 (59 hlasů)
4.  doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D. 
 (50 hlasů)
5.  prim. MUDr. Vladimír Nosek 
 (38 hlasů)
6.  prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
 (37 hlasů)
7.  MUDr. Barbora Pipek 
 (29 hlasů)

prim. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

KN  Jak byste zhodnotil čin
nost Endoskopické sekce za 
poslední volební období a co 
považujete za nejvýznam
nější milníky v  činnosti  
ES ČGS za poslední 4 roky?
Během funkčního období 
proběhlo celkem 14 zasedá-
ní výboru ES ČGS a  zápi-
sy z  nich jsou dostupné na 
webových stránkách ES ČGS. 
Výbor ES ČGS úzce spolupra-
cuje s  výborem ČGS, Sekcí 
mladých gastroenterologů, 
Sekcí ambulantních gastroen-
terologů a Pracovní skupinou 
pro idiopatické střevní záně-
ty. Tradiční je i  spolupráce 
s  Gastroenterologickou sekcí 
sester ČAS a se spřátelenou ES 
Slovenské gastroenterologic-
ké společnosti. Endoskopická 
sekce se v posledních 4 letech 
významně podílela na organi-
zaci mnoha odborných setká-
ní. Jednalo se zejména o  38. 
české a slovenské endoskopic-
ké dny v  roce 2016 v Hradci 
Králové pod vedením prezi-
dentky kongresu prof. M. Ko-
páčové, kdy hlavním hostem 
byl prof. H. Yamamoto z  Ja-
ponska. Dále šlo o  40. české 
a slovenské en do skopické dny 
v roce 2018 v Praze pod vede-
ním pre zidenta kongresu doc. 
J. Mar tínka, kde byli hlavními 
hosty prof. S. Varadarajulu 
z  USA, prof. H. Messmann 
z Německa a prof. M. Tantau 
z  Rumunska. Díky vstříc-
nosti slovenských kolegů se 
i  41. ročník endoskopických 
dnů konal v  letošním roce 
v  Praze ve spojení s  druhým 
ročníkem ESGE Days 2019. 
V tomto ohledu je třeba zdů-
raznit zejména mimořádné 
nasazení doc. Tomáše Hucla 
i  jako tehdejšího předsedy 
edukačního výboru ESGE. 
Čeští a  slovenští endoskopis-
té měli výjimečnou příležitost 
se v  domácím prostředí for-
málně i neformálně setkat se 
špičkami evropské i  světové 
digestivní endoskopie. Před-
nášky i endoskopické výkony 
jsou zaznamenávány do Ma-
řatkovy on-line knihovny.   

KN  Jaké jsou prioritní úkoly 
do budoucna pro nově zvo
lený výbor ES ČGS, který se 
poprvé sejde v rámci 36. čes
kého a  slovenského gastro
enterologického kongresu?

Rozhovor s předsedou Endoskopické sekce ČGS
Ve spolupráci s výborem ČGS 
a  Sekcí ambulantních gast-
roenterologů považujeme za 
prioritní úkoly dosažení ade-
kvátního bodového ohodno-
cení endoskopických výkonů, 
tvorbu kódů pro nové tera-
peutické výkony, zřizování 
endoskopických center a  po-
stupné zavádění a  sledování 
parametrů kvality digestivní 
endoskopie.

KN  Jaké místo mají doporu
čené postupy v činnosti ES? 
Kdy plánujete uveřejnit do
poručené postupy pro per
kutánní gastrostomii a  gas
troskopii? Kdy lze očekávat 
aktualizaci doporučených 
postupů pro kapslovou en
doskopii?
Endoskopická sekce se snaží 
o zajištění co největší dostup-
nosti zahraničních doporuče-
ných postupů, hlavně Evrop-
ské endoskopické společnosti, 
formou jejich překladů, které 
jsou uveřejňovány na webo-
vých stránkách ES. Jako nové 
byly vypracovány a  již zve-
řejněny doporučené postupy 
pro cholangiopankreatosko-
pii, endoskopickou perkután-
ní gastrostomii a  kapslovou 
endoskopii. Doporučení pro 
gastroskopii plánujeme do-
končit v příštím roce.

KN  Jednou z  aktivit Vaší 
sekce je i udělení Kasafírko
vy ceny. Kolik bylo letos při
hlášeno publikací? 
V  letošním roce se jedná již 
o 8. ročník a pro připomenu-
tí historie vítězů (bez titulů): 
2012 – Přemysl Falt, 2013 –
Ondřej Ryska, 2014 – Ivana 
Mikoviny Kajzrlíková, 2015 
– Darina Kohoutová, 2016 
– Přemysl Falt, 2017 – Peter 
Mačinga,  2018 – Lukáš Ba-
jer. V  letošním roce byly do 
Kasafírkovy ceny příhlášeny 
celkem 3 publikace (1x ÚVN,  
2x IKEM). Vítězem v letošním 
roce se stal MUDr. B. Bunga-
nič, Ph.D. z ÚVN za publikaci 
ve Scand J Gastroenterol na 
téma endosonografická dia-
gnostika nádorů slinivky.

KN  Videoknihovna ES fun
guje v rámci online portálu 
Spolku pro Mařatkovu gast
roenterologii. Kolik obsahu
je aktuálně videozáznámů 
přednášek a  endoskopic
kých výkonů? V  loňském 
roce zde byla publikována 
online elektronická učebni
ce Onkologie horní části trá-
vicího traktu.  Plánujete uve
řejnit další online učebnici?
Mařatkova on-line knihovna 
obsahuje 492 videozáznamů 
přednášek a 103 záznamů en-
doskopických výkonů z našich 
i  zahraničních workshopů. 

Všechny příspěvky jsou vol-
ně přístupné. Zmiňovanou 
učebnici Onkologie horní 
části trávicího traktu vydala 
Společnosti pro gastrointes-
tinální onkologii a  obsahuje 
bohatou obrazovou endosko-
pickou dokumentaci v podo-
bě obrázků i  videozáznamů. 
Hlavním úsilím autorského 
kolektivu pod vedením prof. 
Zavorala je nyní dokončit no-
vou tištěnou učebnici Mařat-
kovy gastroenterologie.

KN  V  rámci 36. českého 
a  slovenského gastroentero
logického kongresu organi
zuje ES ČGS ve spolupráci 
s  ES SGS blok přednášek 
Novinky v  digestivní endo-
skopii (čtvrtek 28. listopadu 
2019 v  15.30–17.00 hodin) 
a  tradiční Videomaratón 
(pátek 29. listopadu 2019 
8.30–10.00 hodin). Na co se 
mohou účastníci těšit?
Novinky v digestivní endosko-
pii mají za cíl seznámit poslu-
chače nejen s  nejnovějšími 
terapeutickými intervencemi 
posouvajícími o  stupeň více 
možnosti digestivní endosko-
pie v léčbě našich nemocných, 
ale i s novinkami v endosko-

pickém zobrazení a prezento-
vat Doporučený postup pro 
perkutánní endoskopickou 
gastrostomii. Videomaratón 
formou krátkých videopre-
zentací nabídne ukázky no-
vých technik v praxi. Rád bych 
upozornil i na našimi přední-
mi endoskopisty zajišťované  
Hands-on Trainings, které 
nabízejí lékařům i  endosko-
pickým sestrám možnost 
otestovat si své dovednosti 
vybraných endoskopických 
a  endoterapeutických me-
tod a  současně konzultovat 
demonstrované techniky 
s  experty a  lektory na místě 
v době tréninku.

KN  Které přednášky plá
nujete osobně navštívit na  
36. českém a slovenském gas
troenterologickém kongresu? 
Osobně plánuji navštívit 
přednášek co nejvíce i s vědo-
mím, že většina z  nich bude 
zaznamenána do videokni-
hovny. Velmi se těším na 
Mařatkovu přednášku prof. 
Bureše o experimentální gas-
troenterologii, na přednášky 
zahraničních hostů (např. 
prof. Kochhara o  endoskopii 
u  IBD) a  na videomaraton. 

V rámci programu bych zdů-
raznil i  čtvrteční a  páteční 
snídaně s experty.

KN  Na jakou nejbližší od
bornou akci byste rád pozval 
kolegyně a kolegy v příštím 
roce?
Z mezinárodních akcí jistě mu-
síme věnovat pozornost ESGE 
Days 2020, které se budou 
konat v  Dublinu 23.–25. dub-
na 2020 a tradiční akcí budou  
42. slovenské a  české en-
doskopické dny v  Trenčíně  
4.–5. června 2020. Význam-
nou akcí s mezinárodní účastí 
bude Pražský endoskopický 
den pořádaný IKEM ve spolu-
práci s mezinárodní organizací 
Women in endoscopy (WIO) 
za účasti mnoha zahraničních 
endoskopistek včetně prezi-
dentky WIO prof. Amrita Se-
thi ve dnech 30.–31. ledna 2020 
a  Hradecké gastroenterologic-
ké a hepatologické dny s endo-
skopickým workshopem, jehož 
hostem bude prof. Costamag-
na 19.–20. března 2020. 

Na otázky KN  odpovídal
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, 

Ph.D., 
předseda ES ČGS

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

prim. MUDr. Vladimír Nosek prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. MUDr. Barbora Pipek
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Dr. Aboudou Raïmi Kpossou

Vývoj českobeninského partnerství

KN  Mohl byste, prosím, před
stavit sebe a své pracoviště? 
Jmenuji se Aboudou Raïmi  
Kpossou a  jsem lékař, hepato-
-gastroenterolog a  tajemník 
Beninské gastroenterologické 
spo lečnosti. Pracuji na Klinice 
hepatologie a  gastroenterolo-
gie Fakultní nemocnice Coto-
nou (největší město v  Beninu) 
a učím na lékařské fakultě (Uni-
verzity Abomey Calavi). Naše 
klinika má ambulantní část včet-
ně endoskopie a  lůžkovou část, 
která má 13 lůžek. Nejvíce paci-
entů k nám přichází s jaterními 
chorobami a  krvácením do za-
žívacího traktu, ale setkáváme se 
i s jinými gastroenterologickými 
diagnózami, včetně těch, kte-
ré se v  Africe vyskytují vzácně. 
Část našich pacientů tvoří i při-
stěhovalci z  Evropy. V  oblasti 
digestivní onkologie podáváme 
sami některé onkologické léky 
(chemoterapii) v  ambulantním 
režimu. Na naší klinice prová-
díme také diagnostickou i  zá-
kladní terapeutickou digestivní 
endoskopii.
Od května 2015 byla registrová-
na Beninská gastroenterologická 
společnost (la Société Béninoi-
se d’hépato-gastroentérologie 
-SBHGE), která má následující 
cíle:
1) Podporovat rozvoj a  zlepšit 
praxi hepato-gastroenterologie 
v Beninu.
2) Podporovat výzkum v hepa-
to-gastroenterologii v Beninu.
3) Podporovat spolupráci mezi 
odborníky v  gastroenterologii 
a jiných lékařských odborností.
4) Přispívat k  nepřetržitému 
vzdělávání hepato-gastroentero-
logů, praktických lékařů a jiných 
odborníků v oboru hepato-gas-
troenterologie prostřednictvím 
vzdělávacích kurzů, seminářů, 
sympozií, kongresů, atd.
V  současné době má SBHGE 
23 členů, z toho jen 12 má ates-
taci z  hepato-gastroenterologie 
(a 2 včetně Vašeho kolegy Vinci 
Zoundjiekpona, pracují mimo 
Benin). V  čele pětičlenné vý-
konné rady je profesor Nicolas 
Kodjoh, který společně se mnou 
osobně navštívil Kongres ČGS 
v roce 2017 v Ostravě.
Naše společnost od svého vzni-
ku pořádala v  roce 2018 první 
odborný kongres. Další se bude 
konat v květnu 2020 (srdečně na 
něj zveme také české gastroente-
rology). Naše společnost se hod-
ně angažuje (spolu s neziskový-
mi organizacemi) v  boji proti 
virovým hepatitidám. Pomohla 
ke vzniku Národního programu 
boj proti hepatitidám v Beninu.

KN  Jaké jsou aktuálně největší 
problémy beninské gastroente
rologie, případně beninského 
zdravotnictví?
Hlavním problémem je přede-
vším nedostatek lékařů. Máme 
pouze 10 atestovaných hepato-
-gastroenterologů pro cca 10 

milionů obyvatel, z  toho 2 jsou 
již v  důchodovém věku. Dal-
ším problémem je nedostatek 
finanč ních prostředků. Vybave-
ní endoskopických pracovišť ne-
odpovídá 21. století. Máme 9 en-
doskopických center, z toho jsou 
2 státní. Žádné z nich neprovádí 
funkční vyšetření (pH metrie, 
manometrie), nemáme možnost 
dobře vyšetřit pankreatobiliár-
ní systém (nemáme k  dispo-
zici EUS ani ERCP). Jak jsem 
už otevřel, 25–30 % pacientů 
v ambulanci tvoří pacienti s vi-
rovými hepatitidami. Diagnos-
tika a  léčba virových hepatitid 
a jejich komplikací jsou v našich 
podmínkách pro pacienty velmi 
drahé. Většina pacientů nemá 
zdravotní pojištění, které také 
není všeobecně uzákoněno jako 
v Evropě. Velká část populace je 
velmi chudá, nemůže si dovolit 
platit za zdravotní péči a k léka-
řům chodí pozdě. Pokud se baví-
me o virových hepatitidách, tak 
je nutno zdůraznit, že jen málo 
pacientů si může dovolit koupit 
protivirové léky, přestože v  po-
slední době významně zlevnily. 
Obrovským problémem je také 
diagnostika, některá laboratorní 
vyšetření (např. PCR) je nutno 
zasílat do jiných zemí, což si také 
nemůže dovolit každý. Tyto ob-
jektivní okolnosti nám ztěžují 
práci. Jak jsem již uvedl, máme 
Národní program boje proti he-
patitidám, ale nedostatek financí 
jej neumožňuje dokonale reali-
zovat. Podobná situace je i v ob-
lasti digestivní endoskopie, atd.

KN  Je v Beninu běžně dostupná 
gastrointestinální endoskopie?
Beninská gastrointestinální 
endoskopie je zatím poměrně 
málo rozvinutá. Dominuje dia-
gnostika, která se provádí s po-
mocí starých, často porucho-
vých endoskopických přístrojů. 
Provádíme jen základní terapeu-
tickou endoskopii jako je ligace 
varixů, bazální endoskopická 
hemostáza, endoskopické poly-
pektomie a extrakce cizích těles. 
Vzhledem k  nedostatku perso-
nálu a vysoké ceně není bohužel 
ani diagnostická endoskopie do-
stupná všem. Nemáme k dispo-
zici pH-metrické a manometric-
ké vyšetření, neprovádíme EUS 
ani ERCP. V těchto oblastech by-
chom uvítali jakoukoliv pomoc, 
třeba i ve formě mise. Víme, že 
Vinci dělá v České republice en-
dosonografii a věříme, že v bu-
doucnu bude moci tuto metodu 
naučit také mladé kolegy u nás. 
Možná se domů vrátí definitivně 
nebo alespoň částečně (smích). 
Stručně řečeno, s  rozsahem 

a  dostupností gastrointestinální 
endoskopie v Beninu zatím ne-
jsme spokojeni.

KN  V čem je pro Vás důležitá 
spolupráce s Českou gastroen
terologickou společností?
Od listopadu 2015 existuje 
partnerství mezi Beninskou 
gastroenterologickou společ-
nosti a  ČGS, které se podařilo 
realizovat díky našemu kraja-
novi MUDr. Vincentovi Zound-
jiekponovi. Vincent Zoundjiek-
pon, jak víte, studoval a pracuje 

v Česku a založil se svou ženou 
nadaci Benin Santé, která v Be-
ninu hodně pomáhá (i  díky 
Vám). Jedná se jednak o  boj 
proti hepatitidám a také každo-
roční společné mise s  chirurgy, 
dle mých informací se v součas-
nosti připravuje již čtvrtá mise. 
Do budoucna bychom si přáli 
uspořádat i endoskopickou misi 
a  doufám, že se mu to podaří. 
V  této souvislosti bych rád po-
žádal Vaše kolegy, aby v  rámci 
kombinované dovolené/mise 
při jeli do Beninu. „České endo-
skopické ručičky“ a  Vaše know 
how by nás v  digestivní endo-
skopii určitě posunuly dopředu.
Vracím se k  otázce. Partnerství 
s ČGS je pro nás velmi důležité, 
jedná se o naše první partnerství 
s evropskou zemí. Všude o tom 
mluvíme pozitivně. Uvedu ně-
kolik konkrétní projektů pro 
ilustraci důležitosti toho part-
nerství : 
1. ČGS umožnuje nadaci Be-
nin Santé/Spolek přátel Beninu 
Santé každoroční prezentaci na 
kongresu ČGS. Za vybrané pro-
středky se v Beninu očkují děti 
proti virové hepatitidě B. 
2. Kolegové publikovali své od-
borné články v  českém gastro-
enterologickém odborném ča-
sopise.
3. Někteří kolegové/členové 
ČGS nám darovali starší endo-
skopické přístroje, děkujeme.

4. Nejdůležitějším bodem spo-
lupráce je, myslím, pozvání be-
ninských kolegů na kongresy 
ČGS. Prof. Kodjoh (prezident 
beninské gastroenterologické 
spo leč nosti) a já jsme měli mož-
nost se zúčastnit kongresu ČGS 
v Ostravě v roce 2017. Měli jsme 
přednášky a  mohli prezentovat 
výsledky naší studie. To byl prv-
ní krok pro vědeckou spolupráci 
mezi našimi společnostmi. Mu-
sím Vám říci, že úroveň Vašeho 
kongresu byla skutečně světová, 
sledovali jsem řadu prezenta-

cí a  domů si odnesli množství 
praktických poznatků. Po kon-
gresu jsme také měli možnost 
absolvovat krátkou stáž na špič-
kovém endoskopickém praco-
višti pod vedením doc. Urbana. 
Beninsko-české partnerství má 
tedy nyní kromě odborného 
také lidsko-kulturní rovinu. Ta 
nám umožnuje více poznat čes-
kou kulturu a díky ní také dobře 
chápeme, proč zatím Vinci zů-
stává v  Česku (smích). Do bu-
doucna bychom si přáli dále roz-
šiřovat poznávání mezi našimi 
kulturami a  hlavně odbornými 
společnostmi. 
5. Nepřímou pomocí je i každo-
ročně organizovaná chirurgická 
mise v Beninu. 
Naše účasti na kongresu ČGS 
v  roce 2017 i  v  letošním roce 
jsou finančně podporovány 
ČGS, za což moc děkujeme. 
Letos se zúčastníme pražského 
kongresu společně s kolegyní dr. 
Saké. Budeme zde mít prezen-
taci a doufám, že se Vám bude 
líbit. Po kongresu plánujeme tý-
denní stáž na endoskopii Fakult-
ní nemocnice v Olomouci. Chtěl 
bych poděkovat vedení kliniky, 
nemocnice i fakulty za tuto pří-
ležitost.
V roce 2018 jsme pozvali zástup-
ce výboru ČGS na náš první his-
torický kongres, ale bohužel se 
nikdo z časových důvodů nemo-
hl zúčastnit. Tentokrát bychom 

byli velmi rádi, pokud by někdo 
mohl společně s  Vincim při-
jet na kongres v roce 2020, kde 
bychom Vám chtěli poděkovat 
před beninskými lidmi. Kromě 
odborného programu je Benin 
atraktivní i  z  hlediska turismu, 
kultury a gastronomie. Oficiální 
pozvánku pro členy ČGS máme 
s  sebou, předáme ji oficiálně 
a těšíme se na Vaši účast.
Dále bychom chtěli mladším 
českým kolegům nebo studen-
tům nabídnout stáž v  Beninu, 
během které by mohli poznat 
některé tropické afekce, které 
jsou vzácné v Evropě a něco by 
se zde také naučili. Budeme pra-
covat na tom, aby tato stáž byla 
uznána pro jejich vzdělávání. 
Rádi ale uvítáme kohokoli z Vás 
v Beninu.
Jak vidíte, naše partnerství nabízí 
beninským hepato-gastroente-
rologům příležitosti publikovat, 
ale také sdílet zkušenosti a získá-
vat nové dovednosti. Recipročně 
chceme umožnit i českým hepa-
togastroenterologům seznámit 
se s  tropickými chorobami, což 
pro ně může být zvláště přínos-
né v dnešním světě, ve kterém je 
bežná migrace obyvatel.

KN  V jakých oblastech by Vám 
ČGS mohla v  budoucnu po
moci?
Přáli bychom si především:
1) Pokračovat v dosavadní spo-
lupráci, která zahrnuje publi-
kační činnost našich kolegů ve 
Vašem časopisu, jejich účast (vý-
měnu) na kongresech a  jiných 
vzdělávacích akcích a vzájemné 
poznávání našich kultur.
2) Vznik alespoň jednoho čes-
ko-beninského centra pro diges-
tivní endoskopii v Beninu (Čes-
ko- beninské centrum pro výuky 
a misi), na kterém by bylo mož-
né zahájit endoskopické mise 
českých lékařů v  Beninu. Uve-
dené centrum podpoří rozvoj 
intervenčních endoskopických 
metod (EUS, ERCP, zavádění 
stentů, případně ESD). Takové 
centrum má pro nás větší smysl 
než případná stipendia pro naše 
lékaře. Vaši odborníci přijedou 
jednak pomoci našim pacien-
tům a  zároveň mohou předat 
beninským kolegům své znalosti 
a know how na místě. To bude 
levnější a efektivnější než vysílat 
naše mladé kolegy do Evropy na 
stáže.
3) Možnost krátkodobých vý-
měnných stáží pro naše kolegy 
v  Česku ve specializovaných 
centrech a recipročně Vašich ko-
legů z Čech v Beninu.
4) Umožnit větší spolupráci ve 
výzkumu v  hepato-gastroente-
rologii, digestivní endoskopii 
a  onkologii v  obou našich ze-
mích.
5) Pomoc v  boji proti virovým 
hepatitidám v Beninu. 
6) V případech, kdy je to možné, 
lze přímo darovat – přes Nada-
ci Benin Santé – přístroje či jiné 
prostředky pro digestivní endo-
skopii a boj proti virovým hepa-
titidám.
 7) Další případnou pomoc dle 
možností ČGS a jejích členů.
Mockrát vám děkuji.

Na otázky KN  odpovídal
Dr. Aboudou Raïmi Kpossou

tajemník Beninské 
gastroenterologické společnosti

Česko-beninské partnerství (členové rady ČGS a a zástupce beninské společnosti 
gastroenterologie) – Praha 2015

Obsah Memoranda partnerství:
1. Podporovat výměnu lékařů a stážistů v gastroenterologii mezi těmito zeměmi.
2. Zajišťovat úzkou spolupráci mezi zmíněnými společnostmi a  jejich sekcemi oblasti  

výzkumu a odborné přípravy.
3. Podporovat aktivní účast mladých beninských gastroenterologů na kongresech orga-

nizovaných českou stranou nebo na krátkodobých stážích na akreditovaných klinikách  
či centrech v České republice.

4. Uznat českým mladým gastroenterologům školení či stáže v  akreditovaných centrech 
a klinikách v Beninu, uznaných k tomu způsobilých ČGS.

5. Umožnit členům nebo akreditovaným centrům obou společností provádět společné  
aktivity v oblasti výzkumu.

6. Umožnit členům jedné z  partnerských společností podílet se na vědecké činnosti 
(kongresy, sympozia atd.) partnerské společnosti za snížené poplatky, včetně možnosti 
prezentovat výsledky výzkumu nebo studií.

7. Umožnit členům partnerských společností publikovat své články, výsledky výzkumu nebo 
studia v odborných časopisech či na vědeckých kongresech.

8. Podílet se na vzájemné spolupráci mezi endoskopickými sekcemi obou společností.
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Jedná se o  mezioborovou 
skupinu lékařů se společným 
zájmem o slinivku břišní. Du-
chovním otcem klubu a  jeho 
reprezentantem na evropské 
úrovni je pan prof. MUDr. 
Petr Dítě, DrSc., který má ne-
jen v  evropské, ale i  světové 
pankreatologické obci vysoké 
renomé. 
Dosud nebyl Český pankrea-
tologický klub (ČPK) nikde 
registrován a existoval na bázi 
dobrovolnosti, bez poplatků, 
členství a právní subjektivity. 
Vzhledem k  tomu, že v  sou-
časnosti je nutné mít pro jaké-
koliv úkony – pořádání sym-
posií, kongresů, vzdělávacích 
akcí – potřebnou právní sub-
jektivitu, byl v roce 2019 zahá-
jen proces začlenění Českého 
pankreatologického klubu do 
struktury České gastroente-
rologické společnosti při Čes-
ké lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně (ČGS 
ČLS JEP) jako tzv. pracovní 
skupiny ČGS. Český pankre-
atologický klub byl a je taktéž 
členem Evropského pankre-
atologického klubu (EPC –  
www.europeanpancreaticclub.
org).
Každoročně se příznivci a čle-
nové klubu scházejí na jedno-
denní konferenci – Pankreato-

Č e s k ý  p a n k r e a t o l o g i c k ý  k l u b  v   r o c e  2 0 1 9
logickém dnu, který pan prof. 
Dítě pořádá již 19 let v  Brně 
a  příští ročník bude jubilejní 
– dvacátý. Termín konání je 5. 
června 2020 a v rámci tohoto 
symposia by měly proběhnout 
volby nového vedení ČPK – 
pracovní skupiny (PS) České 
gastroenterologické společ-
nosti, nyní již nově jako sou-
část organizační struktury při 
ČGS a přebírá tím i organizač-
ní strukturu danou stanovami 
ČGS.  
Každoročně se členové ČPK, 
kteří jsou zároveň členy Ev-
ropského pankreatologického 
klubu, mohou účastnit setkání 
EPC, který se v letošním roce 
konal v norském Bergenu jako 
již 51. ročník. 
Aktivně zde bylo prezentová-
no z naší republiky 7 posterů 
celkem ze 4 pracovišť, a ČPK 
měl zastoupení i  ve vedení 
sekce Pancreatic cancer – ex-
perimental.
Český pankreatologický klub 
(ČPK – PS) chce nadále zů-
stat společnou platformou pro 
všechny kolegy, lékaře, členy 
nejen ČGS ale i ostatních spo-
lečností, které jsou sdruženy 
pod Českou lékařskou spo-
lečností JEP; především České 
chirurgické společnosti, České 
onkologické společnosti, Čes-

ké radiologické společnosti, 
Společnosti pro gastrointesti-
nální onkologii a dalších.   
Je nutné zmínit i časopis Pan-
creatology, který je oficiálním 
časopisem International As-
sociation of Pancreatology 
(IAP), Evropského pankrea-
tologického klubu a  mnoha 
národních společností a  pra-
covních skupin z celého světa, 
včetně ČR a ČPK. 
Výpis ze stanov ČGS týkající se 
pracovních skupin, tedy i ČPK 
říká, že ČPK – PS (Český pan-
kreatologický klub – pracovní 
skupina) vzniká na základě 
usnesení výboru ČGS. Návrh 
na založení ČPK – PS podá-
vá písemně nejméně 5 členů 
ČGS. K  tomu došlo v  průbě-
hu roku 2019. Vznik nové PS 
musí být schválen nejbližším 
shromážděním členů ČGS – 
na nejbližším kongresu ČGS. 
Členství v ČPK – PS je právem 
každého člena ČGS. ČPK – PS 
sdružuje členy ČGS zaměře-
né na pankreatologii, vnitřní 
struktura je méně formální, 
předsedou je obvykle uzná-
vaný odborník v dané oblasti. 
Nejméně 1× za rok musí PS 
předat zprávu výboru ČGS, 
průběžný kontakt s  výborem 
je zajišťován pověřeným čle-
nem PS. Výbor ČGS je opráv-

něn svým usnesením přenést 
na ČPK – PS některé ze svých 
pravomocí, čímž není dotčena 
odpovědnost výboru za přija-
tá rozhodnutí. Činnost ČPK 
– PS je ukončena na základě 
písemného návrhu jejich čle-
nů nebo usnesením výboru 
ČGS, ukončení činnosti musí 
být schváleno shromážděním 
členů ČGS. Členem ČPK – 
PS se stává člen ČGS, který se 
zůčastnil Pankreatologického 
dne či vyjádřil svou vůli stát 
se členem zasláním emailu 
a  kontaktních informací na 
email: pdite.epc@gmail.com 
V  rámci procesu začlenění 
ČPK do struktury ČGS bude 
v  průběhu 36. českého a  slo-
venského gastroenterologic-
kého kongresu v  Praze na 
pořadu jednání Shromáždění 
členů ČGS ČLS JEP (Plenár-
ní zasedání ČGS) bod týkající 
se nových pracovních skupin 
a  existence ČPK – PS by tak 
měla být oficiálně potvrzena. 
Zároveň na tomto kongresu 
bude Českým pankreatolo-
gickým klubem organizována 
sekce pankreatologie ve stře-
du 27. listopadu 2019 v 15.30 
– 17.00 hodin, sály Leo a Vir-
go a  po zakončení této sekce 
bude pracovní schůzka členů 
či zájemců o  členství v  ČPK 

– PS v salonku Veduta (17.15 
– 17.45). V  případě, že bude 
schváleno založení ČPK – PS, 
dalším krokem pak bude po-
řádání zmíněného XX. Pan-
kreatologického dne 2020 
v Brně, v jehož rámci by měla 
proběhnout volba předsedy 
ČPK – PS.
Český pankreatologický klub 
– pracovní skupina si klade za 
cíl sdružovat členy se zájmem 
o  pankreatologii, organizovat 
či spoluorganizovat odborné 
a vzdělávací akce zaměřené na 
pankreatologii, vzbudit větší 
zájem o  pankreatologii mezi 
členskou základnou ČGS ČLS 
JEP, ale i mezi spolupracující-
mi odbornostmi, spoluorga-
nizovat studie zaměřené na 
onemocnění pankreatu a  re-
prezentovat členy ČPK – PS 
i  ve strukturách Evropského 
pankreatologického klubu. Na 
internetových stránkách ČGS 
pak bude zřízen odkaz věno-
vaný ČPK, který by měl slou-
žit ke zveřejňování aktivit pra-
covní skupiny, podobně jak již 
je zřízeno pro Pracovní skupi-
nu pro celiakii či IBD skupinu. 

prof. MUDr. Petr Dítě, 
DrSc., 

doc. MUDr. Martin Loveček, 
Ph.D.

Program:
  1. Volby předsednictva a komisí, schválení programu
  2. Zpráva o činnosti výboru ČGS
  3. Zpráva o činnosti výboru Endoskopické sekce
  4. Zpráva o činnosti výboru Sekce ambulantních gastroenterologů
  5. Zpráva o činnost výboru Sekce mladých gastroenterologů
  6. Zpráva o hospodaření
  7. Zpráva revizní komise
  8. Nové pracovní skupiny – Celiakie, Bariatrická endoskopie, Český pankreatologický klub
  9. Diskuse
10. Závěrečné usnesení

V souladu se stanovami ČGS a ČLS JEP svolává výbor ČGS
při příležitosti 36. českého a slovenského gastroenterologického kongresu v Praze

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ ČGS ČLS JEP
Datum: 28. listopadu 2019 • Čas: 10:30 hodin • Místo konání: sál Zenit a Nadir, Clarion Congress hotel, Praha

Pozvánka s programem shromáždění členů je publikována na webu ČGS a rozeslána elektronicky všem členům.

ČESKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ SPOLEČNOST
Česká lékařská společnost JEP www.cgs-cls.cz
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Česká gastroenterologická společnost a její vliv na systém zdravotní péče

Partnerem mobilní aplikace je společnost 
Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

S mobilní aplikací Česká gastroenterologická společnost 
budete mít všechny odborné informace dostupné na svém 
mobilním telefonu doslova jedním klikem.

Kromě kalendáře akcí, odborných guidelines a spousty dalších 
informací aplikace obsahuje přímý vstup do videoknihovny 
a rychlé určení dispenzárních intervalů gastroskopie a koloskopie. 
Přes aplikaci se budou rovněž provádět ankety mezi členy společnosti.

Aplikace je šikovným pomocníkem přímo do vaší kapsy.

STÁHNĚTE SI  
MOBILNÍ APLIKACI ČGS 
DO SVÉHO TELEFONU 
POMOCÍ QR KÓDU:

G/028/11/19

M O B I L N Í 

 Č G S
APLIKACE 

Ve dnech 2.–3. října 2019 
se v  prostorách Plzeňské-
ho pivovaru na pracovním 
jednání sešli členové výboru 
České gastroenterologické 
společnosti České lékařské 
společnosti Jana Evangelis-
ty Purkyně (ČGS ČLS JEP) 
s  gastroenterology Plzeň-
ského a Karlovarského kraje 
a  představiteli orgánů stát-
ní správy. Podobná setká-
ní se již v  minulosti konala  
v  Libereckém, Jihočeském 
a Jihomoravském kraji.
„Cílem setkání v  Plzni,  

kterého se ve středečním 
odpoledni zúčastní na třicet 
odborníků těchto krajů, bylo 

informovat kolegy o  čin-
nosti výboru ČGS a  přede-
vším diskutovat problémy 

oboru gastroenterologie 
s  dopady na pacienty ne-
jen v Západních Čechách“, 

představil význam akce 
předseda ČGS doc. MUDr. 
Ondřej Urban, Ph.D.

Setkání ČGS se zástupci krajů a nemocnic Tisková konference


