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

abychom Vás jménem výboru ES ČGS informovali o dění v naší sekci a o činnosti výboru ES ČGS v letošním 

roce. 

 

     ES ČGS se významně podílela na organizaci několika odborných setkání. Začátkem června letošního roku 

byla štafeta společného endoskopického kongresu tradičně převzata slovenskými kolegy, kteří pod vedením 

předsedy sekce Jozefa Záně uspořádali 39. slovenské a české endoskopické dny v Bratislavě. Součástí akce byl 

vydařený endoskopický workshop, který proběhl v Nemocnici Sv. Michala, zúčastnila se ho řada slovenských   

a českých endoskopistů a který byl doplněn o přenosy z endoskopického pracoviště Rastislava Kundy                 

z Aarhusu v Dánsku. Akce potvrdila dynamický rozvoj slovenské endoskopie a přispěla k rozvoji spolupráce 

mezi českou a slovenskou endoskopickou sekcí do budoucna. 

 

     Nejvýznamnější akcí letošního podzimu bude 6. kongres ČGS, který se bude konat 30.11. až 2.12.2017 

v Ostravě a jehož prezidentem je předchozí předseda ES ČGS Ondřej Urban. Kromě bohatého programu se 

můžeme těšit na několik významných zahraničních hostů. Pod záštitou ES ČGS bude organizován páteční blok 

„Endoskopie“ zaměřený na nejčastější chyby v digestivní endoskopii. Další důležitou sekcí pak bude  sobotní 

„Videomaratón“. V této souvislosti bychom chtěli vyzvat členy ES ČGS, kteří by chtěli v rámci kongresu 

publikovat svá sdělení ve formě videokazuistiky, aby do 30.9.2017 zaslali název sdělení a autorský kolektiv na 

e-mail předsedy endoskopické sekce Stanislava Rejchrta (rejchrt@lfhk.cuni.cz). Velkou příležitostí pro 

účastníky kongresu bude i možnost nácviku základních terapeutických metod na animálních modelech. V roce 

2018 se budou jubilejní 40.  české a slovenské endoskopické dny konat v Praze v termínu 17. až 18.5.2017.      

O průběhu příprav této akce Vás budeme průběžně informovat. 

  

     V loňském roce výbor ES ČGS zorganizoval tvorbu „Doporučených postupů ČGS ČLS JEP pro diagnostickou    

a terapeutickou koloskopii“, jejichž obsah byl publikován v 6. čísle časopisu Gastroenterologie a hepatologie. 

V roce letošním připravujeme „Doporučený postup ČGS ČLS JEP pro endoskopickou cholangiopankreato-

skopii“, který bude prezentován v rámci 6. kongresu ČGS v Ostravě a posléze také publikován v časopise 

Gastroenterologie a hepatologie.  
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     Výbor ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na Kasafírkovu cenu, která bude udělena        

v rámci 6. kongresu ČGS v Ostravě včetně finanční dotace 50.000 Kč. Podmínky pro udělení ceny jsou: první 

autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématikou v impaktovaném 

časopise, autor je v době akceptace článků mladší 40 let (do dne 40. narozenin), je členem ES ČGS a pracuje 

majoritně na českém pracovišti. Hodnocené období (tedy čas definitivní akceptace práce k publikaci) je 

1.5.2016 až 30.4.2017. Termín pro podání návrhů k rukám předsedy ES ČGS Stanislava Rejchrta je do 

30.9.2017.   

 

     Úspěšně pokračuje rozvoj videoknihovny, kterou naleznete volně přístupnou na webu 

http://video.endoscopy.cz/. V současnosti máme k dispozici již 232 videozáznamů přednášek                               

a endoskopických výkonů a uživatelé mohou nově využít i velmi přehledného systému vyhledávání sdělení dle 

autora, akce i tématu. Jsme velmi rádi, že se pro projekt kromě podpory ČGS ČLS JEP podařilo získat                   

i Společnost pro gastrointestinální onkologii (SGO), což přineslo rozšíření databáze o prezentace z akcí 

pořádaných SGO. Formální správu videoknihovny převzal Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, který 

připravuje i novou gastroenterologickou učebnici. 

  

              Závěrem Vám děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi na odborných akcích! 

 

 

 

            prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.                                                   MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. 

                          předseda ES ČGS                                                                         vědecký sekretář ES ČGS 

mailto:rejchrt@lfhk.cuni.cz
http://video.endoscopy.cz/

