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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí členové ČGS,
rádi bychom vás pozvali na plenární schůzi ČGS ČLS JEP, která se
bude konat v průběhu 6. Národního kongresu ČGS v pátek 1. 12. 2017
v 10.10-11.40h v sále Diamant v hotelu Clarion Congress v Ostravě,
Zkrácená 2703, Ostrava Zábřeh. Podrobný program schůze vám
s dostatečným předstihem zašleme e-mailem a zároveň bude vystaven
na webových stránkách www.cgs-cls.cz.Využijte této jedinečné příležitosti k přímému ovlivnění dění v naší společnosti. Vedle zprávy o činnosti výboru v roce 2017 bude na programu rovněž diskuse o způsobu
voleb do výboru ČGS v roce 2018. Na plenární schůzi budou mít přístup rovněž členové ČGS, kteří nejsou na kongres registrováni.
Registrace na ČGS kongres je stále otevřená a dostupná
www.gastro2017.cz, následujte více než 900 již registrovaných účastníků a staňte se součástí nejvýznamnější gastroenterologické akce
tohoto roku. Připravili jsme pestrý odborný program, zahrnující 96
vyzvaných sdělení, 7 odborných sympózií a více než 90 sdělení volných, z toho 40 formou e-posteru. Význam kongresu podtrhuje aktivní účast 18 zahraničních odborníků a zástupců 8 domácích odborných společností. Vzhledem k vysokému zájmu využijte již nyní
možnost on-line registrace na „snídani s experty“ a do „learning
centra“. Příznivcům elektronické komunikace doporučujeme sledovat možnosti kongresové aplikace pro smartphony a další zařízení na
stránkách kongresu. Umožní vám stažení programu, všech e-posterů
a zapojení do diskuse k jednotlivým sdělením.
Nedílnou součástí kongresu budou oficiální setkání výborů, zájmových skupin a také četná setkání neformální, zahrnující společenský večer v hale Gong v oblasti Dolní Vítkovice. Toto unikátní místo je
situováno v blízkosti kongresového centra a zajistíme pro vás dopravu
autobusy.
Na kongresu přivítáme také představitele Beninské gastroenterologické společnosti, se kterou nás od roku 2015 pojí odborné partnerství. Díky štědrosti mnohých z vás byly v minulých letech shromážděny
prostředky pro očkování desítek beninských dětí proti hepatitidě B
a do Beninu bylo dopraveno několik přístrojů, včetně sonografu a endoskopického vybavení. Zatím poslední akcí byla organizace pobytu
dvou chirurgů z Vítkovické nemocnice, kteří v průběhu dvou týdnů
provedli celkem 97 operačních zákroků. Jejich činnost byla oceněna
osobní návštěvou a dopisem ministra zdravotnictví Beninu doktorem
Allassane Seidou.
V částečně novém personálním složení začala pracovat Akreditační
komise MZ pro obor gastroenterologie. Bylo zpracováno doporučení
pro postgraduální vzdělávání, jehož součástí je návrh na zkrácení
doby přípravy, zkrácení pobytu na specializovaných pracovištích
a zkrácení atestačního kurzu.
Doslova novou dimenzí v dostupnosti kvalitního vzdělávání je naše
videoknihovna dostupná na video.endoscopy.cz. Velmi nás potěšila informace o tom, že v některých nemocnicích je pravidelně využívána
ke kontinuálnímu vzdělávání lékařů nejen z našeho oboru. Knihovnu
nyní formálně zastřešuje Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii a jejím hlavním organizátorem je profesor Stanislav Rejchrt. V knihovně se
samozřejmě objeví rovněž klíčová sdělení z nadcházejícího kongresu.
Pod vedením profesora Miroslava Zavorala pokračují práce na
učebnici Mařatkova gastroenterologie. Rozsah našeho oboru si vyžádal úpravu původního konceptu knihy, jejíž vydání je plánováno na
příští rok. Schůze autorského kolektivu proběhne 5. 12. 2017 v Praze.
Výbor ČGS zorganizoval samostatnou gastroenterologickou sekci
na XXIV. kongresu České internistické společnosti, který se konal na
přelomu října a listopadu 2017 v Praze. Podílíme se rovněž na programu 4. národního kongresu o kolorektálním karcinomu, který pořádá
Společnost pro gastrointestinální onkologii ve dnech 24.–25. 11. 2017
v Praze (www.crc2017.cz). Připomínáme také nový projekt Evropské
společnosti pro digestivní endoskopii s názvem „ESGE Days“, jehož
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první ročník se bude konat ve dnech 19. - 21. dubna 2018 v Budapešti
(www.esgedays.org).
Skupina pro nové kódy v posledních dvou letech prosadila zařazení celkem 10 nových kódů do Sazebníku výkonů. V říjnu 2017
byly doplněny potřebné materiálové položky do seznamu VZP, čímž
získaly reálnou úhradu. Došlo tedy ke zlepšení úhrady jak základní
(hemostáza) tak vysoce specializované (cholangioskopie, septotomie
Zenkerova divertiklu) endoskopie.
Ve spolupráci s týmem ÚZIS jsme uzavřeli připomínkování DRG
bází MDC 6 a MDC 7 včetně doplnění kritických výkonů, které
v budoucnu napraví nevýhodné postavení našeho oboru v sektoru
nemocničních úhrad.
Velice aktivní jsou jednotlivé sekce a pracovní skupiny pracující
v rámci ČGS. Například do nově vzniklé Sekce ambulantních gastroenterologů při ČGS (SAG-ČGS) se za rok její existence přihlásilo již
50 členů ČGS. Tato sekce organizuje samostatný přednáškový blok
na nadcházejícím kongresu a byla spoluorganizátorem cyklu IBD
diskuzního fóra, které se na jaře a na podzim konalo v celkem 9 krajských městech ČR. Sekce zahájila jednání o spolupráci se společnostmi sdružujících praktické lékaře - Sdružení PL a Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Z pověření výboru ČGS hájí Rada sekce zájmy
svých členů v jednáních o nápravě negativních dopadů úhradové
vyhlášky pro rok 2018 na ekonomický provoz mimo-nemocničních
ambulantních gastroenterologických praxí.
Tradičně aktivní je Endoskopická sekce ČGS, která vás oslovuje
samostatným newsletterem. Za hlavní dlouhodobý trend můžeme
považovat narůstající spolupráci s ESGE, projevující se například
rostoucím počtem individuálních členů ESGE z ČR nebo organizací
sekce „ESGE meets CSS“ na nadcházejícím kongresu. Velkou práci
v této oblasti odvádí člen výboru ESGE docent Tomáš Hucl.
Pod taktovkou ES ČGS budou ve dnech 17.–18. 5. 2018 organizovány
tradiční České a Slovenské endoskopické dny, tentokrát v Praze. Docent Jan Martínek s podporou ČGS uspěl ve volbě do National Society
Committe UEG, která proběhla v rámci UEGW v Barceloně.
Pracovní skupina pro IBD zorganizovala tradiční intenzivní kurz
v IKEMu již 12.–13. 10. 2017, na ostravský kongres připravila program dvou IBD sekcí. Spolu s centry pro biologickou léčbu se podílí
na úspěšném projektu registru CREdIT.
Velice si vážíme spolupráce s našimi partnery. Jedním z nejvíce viditelných odborných výsledků je vznik registrů pro biologickou léčbu
a nově registru FAP. Bez partnerů bychom také byli nuceni zásadně
změnit scénář našich vzdělávacích akcí, včetně národního kongresu,
jehož obrat přesahuje částku 4 miliony korun. S partnery se pravidelně scházíme a informujeme je o našich záměrech.
Vážení členové České gastroenterologické společnosti přejeme vám
klidný závěr tohoto roku, požehnané a radostně prožité vánoční svátky, pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů v roce 2018.
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