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Vážení členové ČGS ČLS JEP,
před nadcházejícím obdobím letních dovolených bychom Vám rádi
předali několik informací o dění v naší společnosti.
Hlavním obsahem tohoto newsletteru je informace o přípravách
6. kongresu ČGS, který se bude konat ve dnech 30. 11.–2. 12. 2017
v Clarion Congress Hotelu v Ostravě. Léto je většinou kratší, než bychom si přáli a některé informace mohou být pro Vás důležité již nyní.
Registrace již byla na webových stránkách www.gastro2017.cz spuštěna. Nezapomeňte využít výhody včasné registrace do 8. 10. 2017.
První část odborného programu (čtvrtek 30. 11. 8.30-12h) bude
společná pro všechny zájmové skupiny. Po úvodních formalitách zde
zazní zejména Mařatkova přednáška, kterou přednese prof. Julius Špičák
a také dvě přednášky zahraničních hostů kongresu dr. Sergia Cadoniho
z Itálie a dr. Urbana Arnela ze Švédska (překlad do českého jazyka bude
zajištěn).
V úvodní sekci je rezervován prostor pro přednášku prezentující nejlepší gastroenterologický výzkum českého autora v roce 2017 (přihlášky
a náměty na tuto přednášku posílejte k rukám prezidenta kongresu
do 30. 9. – rozhodnuto bude podle hodnoty IF příslušné publikace).
Další odborný program bude rozdělen do 3 přednáškových sálů.
V současné době probíhá obsazení jednotlivých bloků, které je
v režii předsedajících. Vývoj v programu můžete průběžně sledovat
na webových stránkách kongresu. Velkým příslibem je například přednáška prof. Jacquese Deviéra z Bruselu v bloku věnovaném léčbě obezity
a dva samostatné bloky věnované gastroenterologické chirurgii a intenzivní péči.
Díky rozšiřující se spolupráci s ESGE a aktivitě našeho reprezentanta ve výboru ESGE doc. Tomáše Hucla, se podařilo zajistit sympozium
ESGE meets CSG: How to do a good quality endoscopy, kterému bude
předsedat past president ESGE Lars Aabakken. Všechny přednášky
zahraničních účastníků budou simultánně tlumočeny do češtiny.
Sekce posterů proběhne v elektronické formě na monitorech v prostorách kongresu a současně budou postery vystaveny na webových
stránkách.
Vyzýváme všechna gastroenterologická pracoviště k prezentaci svých
vědeckých projektů na kongresu formou volných sdělení (termín pátek
13. 10. 2017 sledujte web).
Významnou součástí kongresu bude plenární schůze v pátek
1. 12. 2017 v 10.10 - 11.40h, na které projednáme zásadní organizační
záležitosti, včetně přípravy voleb do výboru ČGS v nadcházejícím roce.
Výbor ČGS v jarním období pracoval podle dlouhodobého plánu.
Informace o jednotlivých aktivitách můžete nalézt na http://www.cgscls.cz/. Nově zde naleznete například výsledky voleb do Rady Sekce
ambulantních gastroenterologů nebo průběh jednání zástupců výboru
ČGS v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Připomínky
k webovým stránkám a diskuznímu fóru můžete adresovat prim. Petru
Vítkovi.
Ve dnech 5. 4. – 6. 4. 2017 se uskutečnilo v pořadí 2. výjezdní zasedání
výboru ČGS, tentokrát v Českých Budějovicích u příležitosti kongresu
Budějovice gastroenterologické. Setkali jsme se s gastroenterology
regionu a jednali s představiteli kraje a města. Výstupy z jednání jsme
sdělili zástupcům médií na tiskové konferenci. Součástí zasedání bylo
rovněž naše pravidelné setkání s partnery ČGS. Na přípravě setkání
se zásadně podílela paní primářka Olga Shonová, které tímto ještě
jednou děkujeme. V rámci kongresu došlo ke změně vedení v Radě
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Sekce mladých gastroenterologů, které převzala dr. Barbora Pipek
z Ostravy. Poděkování za dosavadní vedení patří dr. Přemyslu Faltovi
z Ostravy, který tuto pozici opouští po dosažení věkového limitu.
Ve dnech 1.–3. 6. 2017 se v Bratislavě konal 35. Slovenský a Český
gastroenterologický kongres a současně 39. Slovenské a České endoskopické dni. Obě akce měly vysokou odbornou a společenskou úroveň.
Aktivní i pasivní účast českých gastroenterologů byla zřetelná. Ozdobou kongresu byl zdařilý endoskopický „ live“ z Nemocnice Sv. Michala
doplněný o dva výkony v podání slovenského rodáka prof. Rastislava
Kundy z dánského Aarhusu. Za dlouhodobý přínos pro slovenskou
gastroenterologii byl čestným členstvím ve Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti poctěn doc. Jan Martínek z Prahy. Naše uznání patří
prezidentovi kongresu doc. L’ubomírovi Jurgošovi, předsedkyni výkonného výboru doc. Zuzaně Zelinkové a předsedovi organizačního výboru
prim. Jozefu Záňovi.
Především díky aktivitě vědeckého sekretáře ČGS prim. Jiřího
Cyranyho byl otevřen Národní registr FAP, do kterého již byly
zadány první údaje. Vyzýváme všechna pracoviště, která mají v péči tyto
nemocné, aby se na činnosti registru podílela. Více informací k registru
můžete získat v diskuzním fóru na http://forum.endoskopiste.cz/topic/80-fap-registr/ nebo přímým oslovením vědeckého sekretáře ČGS.
V naší videoknihovně na http://video.endoscopy.cz/ je Vám v současné
době k dispozici 219 záznamů přednášek. Tento projekt pod vedením
prof. Stanislava Rejchrta je možné provažovat za průlom v kontinuálním
vzdělávání gastroenterologů, o čemž svědčí také to, že se stal inspirací
pro další odborné společnosti.
Na základě jednání zástupců ČGS s plátci zdravotní péče a firmou
Janssen byla uzavřena dohoda o možnosti podávání nového
biologického léčiva - ustekinumabu pro komplikované pacienty
s Crohnovou chorobou, kteří selhali na anti-TNF terapii. Do doby než
bude stanovena úhrada léku regulačními orgány, bude podání ustekinumabu možné po povolení revizním lékařem v rámci paragrafu
16. Úspěšně se rozvíjí celoplošný registr IBD pacientů na biologické
léčbě (CREdIT), do kterého během 14 měsíců již bylo zařazeno 2.277
pacientů. Vzniká tak robustní databáze monitorující efektivitu a vedlejší
účinky této nákladné terapie v naší klinické praxi. Všem reportujícím
centrům patří velký dík za spolupráci.
Přejeme Vám pěkné léto a klidnou dovolenou.
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