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Vážení členové ČGS ČLS JEP,
letos poslední newsletter výboru naší společnosti Vám bude
doručen až v pozdním adventním čase, ale je psán v období
doznívajících dojmů ze 14. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dní v Karlových Varech.
Tento tradiční kongres ukázal ČGS v nejlepším, chtělo by se napsat „festivalovém“, světle. Na akci se registrovalo 922 osob, zaznělo
156 odborných sdělení a bylo uspořádáno 5 odborných sympózií.
Potěšilo vystoupení několika špičkových zahraničních řečníků
a zejména účast velké skupiny kolegů ze Slovenska. Před okouzlujícími kulisami předvánočních Varů proběhla řada odborných
a společenských setkání, včetně plenární schůze a schůze výboru
ČGS. Novinkou byl blok organizovaný Sekcí mladých gastroenterologů. Sobotní dopoledne, věnované koloskopii a novému
doporučenému postupu ČGS, mělo vynikající odbornou úroveň.
Poděkování patří organizačnímu výboru kongresu, který vedl prof.
Špičák, partnerům kongresu a Asociačnímu domu GUARANT
International. Kongresová štafeta byla předána ostravským organizátorům.
Ve dnech 3. - 5. 11. 2016 se v Praze konal 1. národní kongres
gastrointestinální onkologie. Pečlivě připravená třídenní mezinárodní akce se stala platformou pro jednání chirurgů, onkologů, gastroenterologů a lékařů dalších odborností, zabývajících
se nádorovými onemocněními zažívacího ústrojí. Prezidentem
kongresu byl prof. Zavoral. Zaujaly mimo jiné výsledky národního programu screeningu kolorektálního karcinomu, potvrzující
příznivé trendy v mortalitě a incidenci tohoto onemocnění.
Naše země je vyhledávaným cílem mezinárodních kongresů.
Připomeňme zde loňský světový kongres o celiakii nebo letošní
Falkovo sympozium. V roce 2019 se pod prezidenstvím prof.
Lordicka z Lipska v Praze uskuteční prestižní Světový kongres
o žaludečním karcinomu, do jehož organizačního výboru byla pozvána řada našich odborníků.
Není v možnostech žádného lékaře zúčastnit se všech odborných
akcí. Většina zajímavých sdělení je v současné době zveřejněna
v naší video-knihovně, která je volně dostupná všem členům. Na
adrese http://video.endoscopy.cz lze najít záznamy z posledních
4 kongresů a brzy zde budete moci vyhledat vše, co Vám uniklo
v Karlových Varech.
Nově vzniklá Sekce ambulantních gastroenterologů deklaruje své cíle a umožnuje registraci na nově vytvořených webových
stránkách, dostupných z http://www.cgs-cls.cz. Jedná se o transparentní uskupení s kontrolovaným financováním a demokraticky
vzniklou organizační strukturou. Všechny procesy v této skupině
podléhají stanovám ČLS JEP.
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Dovolujeme si Vám připomenout možnost registrace do elektronické verze časopisu Gastroenterologie a hepatologie, kterou
naleznete na webové stránce www.csgh.info. Po vyplnění registračních údajů a ověření Vašeho členství v ČGS, Vám bude zasláno
přístupové heslo na Vaši e-mailovou adresu. Přístup Vám umožní
prohlížet si ihned po vydání nová čísla časopisu Gastroenterologie
a hepatologie, zobrazovat články v sekci In Press a zároveň odebírat
aktuality.
Stávající výbor je v poločase svého funkčního období. Děkujeme
Vám za podporu, kterou jste vyjádřili také svou účastí na plenární
schůzi v usnášeníschopném počtu. Všemi Vašimi podněty se zabýváme a budeme Vás zpětně informovat.
Na závěr nám dovolte popřát Vám radostné a požehnané vánoční
svátky a hodně zdraví v nadcházejícím roce 2017.
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