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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí členové České gastroenterologické společnosti,
období dovolených je za námi a proto bychom Vás rádi informovali o činnosti výboru ČGS ČLS JEP v posledních 3 měsících. Výbor
se pravidelně schází a zápisy z jednání jsou k dispozici na našich
webových stránkách http://www.cgs-cls.cz/.
Blíží se nejdůležitější národní gastroenterologická akce letošního
roku - 14. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny, která se budou konat ve dnech 8.–10. 12. 2016 v Hotelu Thermal v Karlových
Varech. Organizační výbor pod vedením prof. Špičáka finalizuje
odborný a společenský program. Z celé řady zásadních témat, která
máme v plánu na kongresu projednat, bychom Vás rádi upozornili na sobotní dopolední blok, věnovaný problematice koloskopie.
Důležitou součástí Vzdělávacích a diskuzních dnů bude plenární
zasedání ČGS, které se bude konat v pátek 9. 12. od 14 do 15 hodin
v hlavním kongresovém sále a na které Vás srdečně zveme. Na kongresu budou rovněž udělena čestná členství a tradiční Kasafírkova
cena. Více informací naleznete na http://www.gastrodny2016.cz/
Z iniciativy soukromých gastroenterologů byla v září t.r. založena nová struktura ČGS Sekce ambulantních gastroenterologů
ČGS ČLS JEP. Považujeme za důležité, aby ambulantní specialisté měli přímý vliv na činnost výboru ČGS, a proto výbor ČGS
tuto aktivitu velmi vítá a očekává od ní synchronizaci činností ve
prospěch rozvoje gastroenterologie v naší zemi a to bez ohledu
na statut a zaměření pracoviště. Více informací o činnosti sekce
a o možnosti jak se aktivně do činnosti této sekce zapojit, najdete na
http://www.cgs-cls.cz/ambulantni gastroenterologove/
V minulých dnech jste dostali k připomínkování Doporučený
postup ČGS k provádění metody koloskopie, který připravil kolektiv autorů, vedený dr. Faltem a který byl oponován předními
odborníky v našem oboru. Po zapracování Vašich připomínek
bude doporučený postup publikován v časopise Gastroenterologie a hepatologie. Doporučené postupy mají usnadnit provádění
medicíny založené na důkazech v našich podmínkách. Nejsou
koncipovány jako legální standardy a předpokládají projekci individuální zkušenosti lékaře do rozhodování o léčbě konkrétního
pacienta v konkrétních podmínkách.
Tým pověřený sepsáním Mařatkovy gastroenterologie pokračuje v činnosti pod vedením prof. Zavorala podle plánu. V současné
době jsou rukopisy autorů jednotlivých kapitol shromažďovány
v elektronickém centrálním úložišti dat a jsou předmětem editorské
činnosti.
Prof. Rejchrt se svým týmem kontinuálně rozšiřuje obsah video-knihovny, na kterou se dostanete proklikem z titulní stánky našeho webu http://www.cgs-cls.cz/ nebo přímo na
http://video.endoscopy.cz/. Mnoho zajímavých informací lze získat
rovněž v našem diskusním fóru http://forum.endoskopiste.cz/,
které pro Vás, stejně jako celý web, připravuje prim. Vítek.
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Nové číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie bude
věnováno gastrointestinální onkologii a vzniká v režii koeditora
dr. Suchánka a vyjde 25. října. Nejnovější články, které čekají na
publikaci v časopisu, jsou zveřejňovány „on line“ v záložce In press
http://www.csgh.info/cs/in-press. Potěšující jsou velmi pozitivní
ohlasy na novou rubriku v časopisu: „Výběr z mezinárodního
písemnictví“, kterou připravují mladí gastroenterologové.
Gastrointestinální onkologie je významnou součástí naši odborné činnosti. Nejnovější poznatky na tomto poli můžete získat
na 1. národním kongresu gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí, který se bude konat v Hotelu Diplomat v Praze ve dnech
3.–5. 11. 2016. Účast mnoha vynikajících domácích a zahraničních
expertů je zárukou hodnotného odborného zážitku. Více na
www.gioncology2016.org.
Spolupráce s partnery ČGS je zdrojem nemalých finančních prostředků, které nám umožňují realizovat odborné projekty, aktuálně
registr FAP nebo finanční podporu aktivní účasti mladých gastroenterologů do 35 let na kongresech UEGW a DDW.
V dubnu 2016 byl ve spolupráci s Masarykovou univerzitou
v Brně uveden do činnosti registr CREdIT obsahující ke 30. 9. 2016
informace již od 1.500 nemocných se střevními záněty, kteří jsou
léčeni biologickými léčivy a na kterém se podílí 27 center. První
souborná data z tohoto registru budou prezentována na karlovarském kongresu.
Příležitostí k setkání je na podzim více než dost. Těšíme se na setkání s Vámi a budeme rádi, pokud se na nás budete obracet se svými
náměty a připomínkami.
V Praze dne 8. 10. 2016
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