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KN  Vážený pane docente, 
jak byste zhodnotil nejen 
uplynulý rok, ale také celé 
„covidové“ období z  pohle-
du předsedy ČGS?
Především mi dovolte, abych 
vyjádřil lítost nad všemi obět-
mi pandemie a  také naději, 
že stávající vlna proběhne 
mírněji a bude poslední.  Sa-
mozřejmě, uplynulý rok mů-
žeme stěží označit jinak, než 
jako „covidový“. Pro členy 
ČGS byl velmi náročný. Mno-
ho lékařů a  sester se přímo 
zapojilo do péče o  nakažené 
pacienty. Pandemie omezila 
provoz jednotlivých pracovišť 
a  negativně ovlivnila jejich 
ekonomiku. Přesto byla gas-
troenterologická péče v  naší 
zemi zajištěna a  poskytována 
v  nejvyšší možné kvalitě. Mé 
díky patří každému z 859 čle-
nů ČGS za vysoce profesio-
nální přístup. Výbor ČGS pe-
riodicky zveřejňoval odborná 
doporučení pro gastroentero-
logickou činnost (I. Tachecí). 
Z  ohlasů a  z  dotazníkového 

Rozhovor s předsedou České gastroenterologické společnosti (ČGS)
šetření víme, že se jimi ří-
dila naprostá většina našich 
členů. Při tom jsme zvládli 
také běžnou agendu a  práci 
na dlouhodobých projektech. 
Děkuji všem členům výboru 
za pevnou mysl, vytrvalost 
a flexibilitu. Našim důležitým 
úkolem v období po skončení 
pandemie bude snížení jejích 
negativních sekundárních 
důsledků, například v  oblasti 
screeningu nádorů tlustého 
střeva.
 
KN  S předstihem jste ozná-

mili, že 7. kongres ČGS se 
bude konat ve virtuální po-
době. Jaká byla pro tento 
krok motivace? Nelitujete 
tohoto kroku s  ohledem na 
aktuální situaci a záplavu di-
gitálních aktivit?
Jak hodnotíte činnost pra-
covních skupin? Co byste rád 
v jejich činnosti zdůraznil?
Hlavní motivací pro organiza-
ci kongresu ve virtuální podo-
bě byla snaha ochránit zdraví 
našich členů, potažmo paci-
entů a  ostatních osob. Jsme 
zodpovědní a  chceme jít pří-
kladem. Všechny letošní vý-
znamné kongresy byly pořá-
dány v  on-line formátu, jako 
příklad uvedu UEGW nebo 
DDW. Dalším důvodem to-
hoto rozhodnutí bylo finanč-
ní riziko plynoucí z případné 
vynucené změny z  prezenční 
na on-line formát. Obrat gas-
troenterologického kongresu 
je přibližně 5 miliónu korun, 
případná finanční ztráta by 
ČGS významně poškodila.

Jsem si jist, že se ve zmíně-
né záplavě digitálních aktivit 
naši členové dobře orientují, 
o  čemž svědčí vysoký počet 
registrací právě na tento kon-
gres. V loňském roce jsme se 
naučili vzdělávací akce v  on-
-line formátu organizovat 
a letos tuto zkušenost zúročí-
me. Digitální forma má také 
některé výhody, například 
možnost kongres opakovaně 
„navštívit“. Prezidentka kon-
gresu (J. Koželuhová) se svým 
týmem připravila vynikající 
odborný program, máme se 
opravdu na co těšit. Společen-
ský kontakt si vynahradíme 
příště.
Co se týče činnosti jednot-
livých pracovních skupin, 
hodnotím ji jako vysoce od-
bornou a do značné míry au-
tonomní. Nejpočetnější je En-
doskopická sekce, čítající 255 
členů, velice aktivní je Pracov-
ní skupina pro IBD a  Sekce 
ambulantních gastroenterolo-
gů. Úkolem výboru je vytvářet 
podmínky pro jejich činnost. 
Jsem rád, že se počet skupin 
zvyšuje. V  loňském roce za-
čala pracovat Skupina pro 
bariatrickou endoskopii (E. 
Machytka), letos Skupina pro 
poruchy motility (J. Dolina). 
Mám také velkou radost, že 
statut pracovní skupiny ČGS 
získal Český pankreatologický 
klub (P. Dítě, M. Loveček).

KN  Co považujete za největ-
ší úspěch v  činnosti Výboru 
ČGS za poslední období?
Existuje něco, co byste rád 

v činnosti Výboru ČGS změ-
nil či zlepšil?
Navázali jsme na úspěšnou 
činnost předchozího výboru. 
Díky spolupráci s  partnery 
máme stabilní a transparentní 
financování. Realizovali jsme 
reformu sekretariátu ČGS, 
jehož vedení převzala PhDr. 
Martina Pfeiferová a který za-
městnává jednu další pracov-
nici s  úvazkem 0,2. Dosáhli 
jsme tím vyšší profesionality 
a  flexibility, které jsme vyu-
žili právě v období pandemie 
a  současně jsme několikaná-
sobně snížili náklady, spojené 
s využíváním původní servis-
ní organizace.
Dosáhli jsme zásadního po-
kroku v  oblasti úhrad gast-
roenterologické péče. Do ne-
mocničních úhrad se v rámci 
DRG začaly pozitivně promí-
tat změny, prosazené v minu-
lých letech (P. Vítek). Do  sa-
zebníku výkonů, platného od 
ledna 2022, jsme vyjednali 
celkem 5 nových výkonů z ka-
tegorie obtížné digestivní en-
doskopie (V. Nosek, L. Hrd-
lička, S. Rejchrt, Z. Vacková) 
a  jeden výkon pro telemedi-
cínu (M. Lukáš). Ambulant-
ním specialistům jsme zajistili 
nový kód pro HD endoskopii, 
ze kterého již letos profitují 
(L. Hrdlička, R. Keil). V roce 
2023 začne platit samostatný 
kód pro dezinfekci endoskopů 
(L. Hrdlička, S. Rejchrt). Zmí-
něné změny zpřístupňují mo-
derní léčbu našim pacientům, 
navyšují výnosy pracovišť 
a zlepšují jejich ekonomickou 
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pozici v rámci nemocnic. 
V  oblasti odborného vzdělá-
vání jsme dokončili projekt 
čtyř vzdělávacích pilířů gast-
roenterologa, ke kterým po-
čítáme učebnici Mařatkova 
gastroenterologie (M. Zavo-
ral), časopis Gastroenterolo-
gie a hepatologie (M. Lukáš), 
videoknihovnu (S. Rejchrt) 
a kongres ČGS. 
A nedostatky? Dva roky jsme 
nemohli uspořádat plenární 
schůzi a byli jsme nuceni pře-
rušit úspěšnou sérii výjezd-
ních zasedání, obojí z  objek-
tivních důvodů. Nápady na 
zlepšení činnosti bych zatím 
nechtěl prozrazovat, mám ješ-
tě jeden rok na jejich realizaci, 
ale nejprve je projednám s ko-
legy ve výboru.
 
KN  Sekce mladých gastro-

enterologů (SMG) má za 
sebou již 7 let činnosti. Jak 
probíhá komunikace s  mla-
dými gastroenterology? Na 
co kladete důraz? Jaká je 
konkrétní podpora mladých 
gastroenterologů?
SMG je velmi aktivní sekcí, 
která v současnosti čítá již 121 
členů. SMG nám poskytuje 
zajímavý náhled do budou-
cích trendů v  ČGS, napří-
klad v  oblasti vzdělávání. Ve 
vedení sekce jsou dvě ženy 
a  těší mne, že k  tomu došlo 
spontánně, bez nedůstojné 
direktivy a  kvót. SMG orga-
nizuje samostatnou sekci na 
národním kongresu, překlá-
dá mezinárodní doporučené 
postupy, realizuje samostatné 
výzkumné projekty s  kvalit-
ními publikačními výstupy. 
Ze strany ČGS mají členové 
SMG podporu například for-
mou úhrady duálního členství 
v ESGE nebo podpory aktivní 
účasti na mezinárodních kon-
gresech.  Po vynucené pauze 
se v  dubnu 2022 vrátíme ke 
kongresu SMG v Českých Bu-
dějovicích (M. Bortlík). Vý-
bor s vedením SMG průběžně 
komunikuje (P. Falt). 

KN  Významnou meziná-
rodní odbornou akcí jsou 
ESGE Days 2022 (28.–30. 
dubna 2022) v  Praze, které 
budou probíhat hybridní 
formou. Kolik očekává-
te účastníků? Jaká bude 
podpora českých lékařů?  
Jakým způsobem budou do 
programu začleněny 42. čes-
ké a  slovenské endoskopic-
ké dny 2022 v Praze dne 28. 
dubna?
ESGE Days je akcí celosvě-
tového významu. Její opa-
kované umístění do Prahy 
je výrazem velké důvěry vý-
boru ESGE v  pořadatelské 
schopnosti ČGS. Je rovněž 
výsledkem skvělé diplomacie 
z naší strany (T. Hucl). ESGE 
Days 2022 budou organizo-
vány jako hybridní kongres, 
počítáme s  fyzickou účastí 
2-3 tisíc návštěvníků. Pro 
české endoskopisty připra-
víme speciální registrační 
podmínky. Limitovanému 
počtu členů SMG uhradíme 
účastnické poplatky. 42. čes-
ké a  slovenské endoskopic-
ké dny budou organizovány 
jako samostatná část progra-
mu ESGE Days.

KN  Jaká je aktuální situace 
ohledně center digestivní 
endoskopie? 
Příprava projektu center di-
gestivní endoskopie byla ze 
strany ČGS ukončena (M. Za-
voral, S. Rejchrt, O. Urban). 
Projekt byl oponován členy 
ČGS, schválen vědeckou ra-
dou Ministerstva zdravotnic-
tví, projednán s  premiérem, 
ředitelem VZP a  ministrem 
zdravotnictví, který ho předal 
k realizaci aparátu MZ. Další 
schůzka na úrovni náměstky-
ně ministra je plánována na 
15.11. 2021. Realizace pro-
jektu je pro další rozvoj en-
doskopické péče v  naší zemi 
zásadní.

KN  Jaké jsou novinky 
ohledně webových stránek, 

videoknihovny či jiných fo-
rem digitalizace v  činnosti 
odborné společnosti? Jaké 
digitální komunikační plat-
formy jsou nejvíce využívá-
ny členy ČGS?
Máme moderní webové strán-
ky s vysokou návštěvností (P. 
Vítek). Ve video-knihovně je 
více než 900 záznamů předná-
šek, je hodně využívána nejen 
členy ČGS. (S. Rejchrt). Rea-
lizovali jsme několik on-line 
endoskopických workshopů, 
2 on-line národní kongresy 
a několik webinářů (T. Hucl). 
Členům, kteří pracují s  apli-
kací ČGS, posíláme push-no-
tifikace do chytrých telefonů 
(B. Pipek). Všechny volby rea-
lizujeme elektronickou cestou 
(J. Cyrany). Výbor se v období 
pandemie bez problémů schá-
zí formou videokonferencí. 
S  digitalizací společnosti ne-
máme problém.

KN  Jaká byla spolupráce 
s  pacientskými organizace-
mi v  „covidovém“ období? 
Jaké technologie se osvědči-
ly v  komunikaci s  pacienty? 
Jaký je zájem o telemedicínu 
v gastroenetrologii ze strany 
pacientů?
S  pacientskými organizacemi 
průběžně spolupracujeme, 
například v oblasti IBD nebo 
celiakie. Období pandemie 
samozřejmě těmto aktivitám 
nepřálo, ale máme na co na-
vazovat (J. Koželuhová). Zá-
jem o  telemedicínu je přede-
vším u  mladých nemocných 
s chronickými chorobami.

KN  Jaké nové doporučené 
postupy (Guidelines) byly 
aktualizovány v  průběhu 
letošního roku? Jaká je vize 
ohledně doporučených po-
stupů do budoucna?
V  letošním roce nás nejvíce 
zaměstnávaly doporučené 
postupy související s  pande-
mií. Byly publikovány  nové 
doporučené postupy pro léč-
bu IBD. Členové ČGS spolu-

pracovali na doporučeních 
ESGE (L. Kunovský). Aktu-
álně spolupracujeme na me-
zioborovém doporučeném 
postupu pro sedaci a  připra-
vujeme novelizaci doporuče-
ného postupu pro dezinfekci 
endoskopů. Na stránkách 
našeho časopisu jsme otevře-
li diskusi nad doporučeným 
postupem pro screening kar-
cinomu pankreatu u osob ve 
vysokém riziku.

KN  Jaká je aktuální situace 
registru FAP? Jak je registr 
vyžíván pro klinickou praxi?
Tento registr dlouhodobě 
spravuje prim. Cyrany. Zajiš-
ťujeme jeho financování for-
mou grantu. Poskytuje velmi 
cenné klinické a  vědecké vý-
stupy, které jsou prezentová-
ny rovněž na tomto kongresu. 
Na tomto místě bych rád vy-
zval pracoviště, která ještě vá-
hají, aby se na tvorbě registru 
podílela.
 
KN  Co byste vzkázal nejen 

účastníkům kongresu, ale 
také členům České gastroen-
terologické společnosti? 
Děkuji všem partnerům ČGS 
za dlouhodobou spolupráci 
a  podporu kongresu. Všem 
účastníkům přeji, ať se jim 
kongres líbí a je pro ně zdro-
jem inspirace. Členům ČGS 
přeji pevné zdraví, radost ze 
života a  uspokojení z  prá-
ce v  našem krásném oboru. 
Všem příznivcům gastro-
enterologie děkuji, že věnují 
čas a  schopnosti ve prospěch 
ČGS a věřím, že v tomto spo-
lečném úsilí budeme pokra-
čovat. „Things do not happen. 
Things are made to happen“ 
(J. F. Kennedy). 

Na otázky KN  odpovídal
doc. MUDr. 

Ondřej Urban, Ph.D.
předseda 

České gastroenterologické 
společnosti

https://www.cgs-cls.cz
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Videoknihovna  
České gastroenterologické společnosti

Záznamy přednášek 
i endoskopických výkonů  

z prestižních odborných akcí! 

Vše přístupné bez přihlašování!

7. kongres České gastroenterologické spoleČnosti

Výsledky voleb do rady Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS 
pro volební období 2021-2025

MUDr. Luděk Hrdlička MUDr. Michal Pročke prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF MUDr. Pavel Klvaňa

kód výkonu název výkonu platnost od

15150 DÁLKOVÁ KONTROLA PACIENTA S IDIOPATICKÝM STŘEVNÍM 
ZÁNĚTEM 1. 1. 2022

15062 INTRADUKTÁLNÍ ELEKTROHYDRAULICKÁ LITOTRIPSE 1. 1. 2022

15064 ENDOSKOPICKÁ TRANSMURÁLNÍ RESEKCE 1. 1. 2022

15066 ENDOSONOGRAFICKY NAVIGOVANÁ DRENÁŽ V GIT 1. 1. 2022

15068 PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÁ MYOTOMIE (POEM) 1. 1. 2022

15070 ENDOSKOPICKÁ SUTURA 1. 1. 2022

15060 REPROCESSING FLEXIBILNÍCH ENDOSKOPŮ 1. 1. 2023

Nové kódy VZP v sazebníku výkonů od roku 2022

https://video.endoscopy.cz
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V í t ě z  K a s a f í r k o v y  c e n y

MUDr. Martin Lukáš

MUDr. Martin Lukáš
Novel porcine model of 
Crohn’s disease anastomotic 
stricture suitable for evalua-
tion and training of advan-
ced endoscopic techniques

NEW METHODS: Experimental Endoscopy

Novel porcine model of Crohn’s disease anastomotic stricture
suitable for evaluation and training of advanced endoscopic
techniques

Martin Lukas, MUDr,1,2 Martin Kolar, MUDr,1,2 Ondrej Ryska, MUDr, PhD,1,3 Stefan Juhas, MVDr, PhD,1

Jana Juhasova, MVDr, PhD,1 Jaroslav Kalvach, MUDr,1,4 Jaroslav Pazin, MUDr,1,4 Tereza Kocisova, MUDr,1,4

Ondrej Foltan, MUDr,1,5 Hana Kristianova, MUDr,1,5 Jan Ptacnik, MUDr,1,5 Ivana Vitkova, MUDr, MBA,1,6

Martin Bortlik, MUDr, PhD,1,2,7,8 Milan Lukas, MUDr, CSc1,2,9

Libechov, Prague, Czech Republic; Lancaster, United Kingdom

Background and Aims: Currently, treatment options in postsurgical recurrence of stricturing Crohn’s disease
(CD) are limited. However, development of new invasive endoscopic techniques in clinical practice has safety
constraints. The aim of this study was to create a large animal model of anastomotic stricture with CD properties
to enable development of new techniques and training.

Methods: A side-to-side ileocolonic anastomosis was created in a modified Roux-en-Y manner with bowel con-
tinuity preserved. Two weeks after surgery, we began endoscopic submucosal injections of phenol/trinitrobenze-
nesulfonic acid solution. This solution was injected every 2 weeks in each quadrant of the anastomosis until
development of a stricture. The anastomosis site was assessed endoscopically 2 weeks after the last application
(baseline) and then every 2 months until month 6. Endoscopically nonpassable strictures were treated with
balloon dilation, endoscopic stricturotomy, and stent placement to confirm the feasibility of such interventions.

Results: Nineteen minipigs were included with no postoperative adverse events. After a mean of 4.4 � .7 injec-
tion sessions with 10.5 � 3.0 mL of the solution, anastomotic strictures were created in 16 pigs (84.2%). Mean
diameter of the strictures at baseline was 11.6 � 2.2 mm. The strictures were inflamed, and the endoscope could
not pass. Follow-up was successfully completed in 15 animals (79.0%) with the mean deviation from the initial
diameter in every measurement of –.02 � 2.26 mm (P Z .963) and a mean final diameter of 11.7 � 3.4 mm.
The histopathologic evaluation revealed the presence of submucosal fibrosis, chronic inflammation, and micro-
granulomas. All strictures were amenable to endoscopic therapeutic interventions.

Conclusions: Wedeveloped a novel, reproducible porcinemodel of anastomotic stricturewith histologically verified
changesmimicking CD and stable diameter formore than 6months. It is suitable for further endoscopic interventions.

Abbreviations: CD, Crohn’s disease; IBD, inflammatory bowel disease;
TNBS, 2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid.
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Despite ongoing advances in drug therapy, 50% of
Crohn’s disease (CD) patients require surgical intervention
within 10 years after diagnosis, with ileocolonic resection
the most common type of intervention.1 Unfortunately, up
to 60% of patients experience endoscopic recurrence of
the disease at the site of anastomosis within 6 months.2

The most common adverse event arising from disease
recurrence is the formation of a stricture, requiring
repeated surgery or endoscopic intervention. For the past
30 years, endoscopic treatment has been based on balloon
dilation using through-the-scope balloons. The main draw-
back of this method is a relatively short-term effect, with
approximately half of the patients requiring repeat interven-
tion or surgery at 1 year.3

There is thus a demand for innovative endoscopic
methods of stricture management with a lasting effect
and better or comparable safety, such as stent placement
or endoscopic needle-knife stricturotomy, which have
recently been described in CD patients.4,5 However, the
development of new methods requires appropriate
training that is hindered by safety issues related to
testing these methods on a human patient population.

The primary aim of this study was to develop a large an-
imal model of anastomotic stricture with CD properties.
The secondary aim was to confirm that such stricture is
amenable to different therapeutic techniques, namely
balloon dilation, stricturotomy, and stent placement, and
that it is thus suitable for advanced endoscopic training.

METHODS

Experimental animals
Miniature pigs from the Institute of Animal Physiology

and Genetics (Libechov, Czech Republic) were used. This
porcine breed was imported in 1967 from the Hormel
Institute, University of Minnesota, and from the Institute
for Animal Breeding and Genetics of the University of
Göttingen in Germany. The animals are bred beginning
at 5 months of age, when they reach sexual maturity. At
this stage, their weight is approximately 12 to 15 kg. Sur-
vival of parental minipig breeds (Hormel and Göttingen)
has been reported to be 12 to 20 years. Females and cas-
trated males are housed in groups of 2 to 3 or kept indi-
vidually. All experiments were carried out according to
the guidelines for the care and use of experimental ani-
mals and approved by the Resort Professional Commis-
sion of the Czech Academy of Sciences for Approval of
Projects of Experiments on Animals (protocol number
40/2018).

Surgery
To mimic ileocolonic anastomosis routinely seen in

CD patients after ileocecal resection and to enable easy
endoscopic reachability in a specific porcine anatomy, a
side-to-side ileosigmoid anastomosis was designed. After

intramuscular premedication with tiletamine 4 mg/kg þ
zolazepam 4 mg/kg (Zoletil 100; Virbac, Carros, France),
ketamine 5 mg/kg (Narketan 10; Vétoquinol, Lure,
France), and xylazine 1 mg/kg (Rometar 2%; Spofa,
Prague, Czech Republic), general anesthesia was induced
and maintained by intravenous application of 1% propo-
fol (Propofol 1%; Fresenius Kabi, Bad Homburg, Ger-
many) and inhalation of 2.5% isoflurane (Isoflurin 1000
mg/g; Vetpharma Animal Health, Barcelona, Spain). Anal-
gesia was achieved by intramuscular application of flu-
nixin meglumine (flunixin injection, 2 mL/45 kg body
weight; Norbrook, Newry, Northern Ireland) and fentanyl
(50 mg/mL, 3-5 mL/12 h, Fentanyl Torrex; Chiesi, Parma,
Italy).

The abdominal cavity was entered from a lower midline
laparotomy. The terminal ileum was localized and trans-
ected to a distance of 20 cm from the ileocecal junction.
Intestinal continuity was restored in a modified Roux-en-Y
manner by creating a hand-sewn side-to-side ileosigmoid

Figure 1. Scheme of the modified Roux-en-Y surgery performed to create
accessible ileocolonic anastomosis. 1, Rectum; 2, cecum; 3, terminal
ileum; 4, side-to-end ileoileal anastomosis; 5, side-to-side ileocolonic
anastomosis.

Lukas et al A novel porcine model of Crohn's disease
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S mobilní aplikací Česká gastroenterologická společnost budete mít všechny 
odborné informace dostupné na svém mobilním telefonu doslova jedním klikem. 
Kromě kalendáře akcí, odborných guidelines a spousty dalších informací aplikace 
obsahuje přímý vstup do videoknihovny a rychlé určení dispenzárních intervalů 
gastroskopie a koloskopie. Přes aplikaci se budou rovněž provádět ankety 
mezi členy společnosti.
Aplikace je šikovným pomocníkem přímo do vaší kapsy.

M O B I L N Í  A P L I K A C E  Č G S

Stáhněte si mobilní aplikaci ČGS 
do svého telefonu
pomocí QR kódu:

QR kód naleznete na stánku ČGS, 
na stojanech a v jednotlivých číslech 
Kongresových novin.

www.cgs-cls.cz
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KN  Jaké aktivity sekce 
v uplynulém roce považujete 
za nejdůležitější?
Stejně jako v  loňském roce 
byly hlavní náplní činnosti 
sekce dvě základní témata, 
a to ekonomická stránka pro-
vozu našich ambulancí a  od-
borně – edukativní aktivity. 
Bohužel, opět díky koronavi-
rové pandemii a s ní souvisejí-
cím restrikcím, byla naprostá 
většina akcí realizována v di-
stanční on-line formě.

KN  Co byste tedy považoval 
za nejvýznamnější události 
spojené s ekonomickým pro-
vozem gastroenterologic-
kých pracovišť?
Ihned z  počátku roku bylo 
nutné uvést v praxi nový HD 
rozdílový kód 15446. Jeho 
nasmlouvání a  vykazování 
bylo plátci interpretováno 
v  různých regionech odlišně, 
po jednání se zdravotními 
pojišťovnami se snad podaři-
lo obhájit jeho nasmlouvání 
všem poskytovatelům HD 
videotechnikou disponují-
cím. Bohužel se však z důvo-
du nezvratitelného odporu 
VZP a  oborových pojišťoven 
nepodařilo i  přes opakovaná 
jednání na úrovni MZ ČR 
vyřešit problém nemožnosti 
vykázat tento kód k  terapeu-
tické části endoskopie nebo 

MUDr. Luděk Hrdlička

Rozhovor s předsedou rady Sekce ambulantních gastroenterologů
biopsii. Plátci i  přes odpor 
ostatních účastníků Pracovní 
skupiny k  Seznamu zdravot-
ních výkonů trvají na dodrže-
ní kontroverzního znění části 
registračního listu výkonu 
15446 nešťastně formulova-
ného jeho autory. Nicméně 
vedlejším výstupem těchto 
analýz a jednání je zjištění, že 
MZ ČR používá pro kalkulaci 
amortizace přístrojů a  nákla-
dů na jejich údržbu pro di-
gestivní endoskopii zcela ne-
vyhovující kalkulační vzorec.  
Pro ilustraci, podle něj by měl 
být endoskop použit během 
4-5leté doby užitnosti téměř 
10tisíckrát, což zhruba dese-
tinásobně převyšuje výrobci 
udávanou životnost přístroje. 
Zde vidím realistický prostor 
pro další jednání a  navýšení 
úhrad základních endosko-
pických výkonů.
Další realizované projekty 
byly edukativní webináře za-
měřené na praktickou imple-
mentaci úhradové a kompen-
zační vyhlášky pro rok 2021.

KN  Sekce se podílela i  na 
jednání o  nových endosko-
pických výkonech. Můžete 
se zmínit o  jaké výkony se 
jedná?
V současné době je právě vy-
dáván Seznam zdravotních 
výkonů pro rok 2022. Z  en-
doskopických výkonů jsme se 
podíleli na prosazení 5 tera-
peutických výkonů, které bu-
dou prováděny zejména v ne-
mocnicích za hospitalizace 
a kromě jiného nově umožní 
vykázání a  proplacení eko-
nomicky velmi nákladných 
instrumentárií a  akcesorií. 
Autory výkonů byli členové 
Endoskopické sekce.  Jedná se 
o kódy intraduktální litotrip-
se, endoskopická transmurál-

ní resekce, endosonograficky 
navigovaná drenáž v  GIT, 
POEM a  endoskopická sutu-
ra. Dalším novým výkonem 
je dálková kontrola pacienta 
s IBD.
Z  mého pohledu nejzásad-
nější je výkon Reporocessing 
flexibilních endoskopů, který 
vstupuje v  platnost s  odlo-
ženou účinností od 1. ledna 
2023. Tento termín byl do-
jednán proto, aby každé en-
doskopické pracoviště mělo 
dostatečný časoprostor k  in-
vestici do automatického des-
infektoru a s tím souvisejících 
procesů, včetně případných 
stavebních úprav. Od toho-
to data již nebude v  souladu 
s  aktuálními hygienicko-epi-
demiologickými požadavky 
manuální desinfekce možná. 
Kalkulaci tohoto výkonu se 
podařilo prosadit velkoryse, 
oproti současnému v  pod-
statě nulovému ohodnocení 
za desinfekci bude nyní re-
processing oceněn 609 body 
(bude se jednat o nový výkon 
hrazený neregulovaně v  plné 
hodnotě bodu). Odhadovaná 
návratnost investice pro běž-
né endoskopické pracoviště je 
zhruba jeden rok, pro zařízení 
již automatickým desinfekto-
rem vybavené pak bude vyso-
ká ziskovost nového výkonu 
okamžitá. 

KN  V září tohoto roku pro-
běhly volby do rady sekce. 
Mění se nějak její složení?
Z  pracovních nebo osob-
ních důvodů se rozhodli do 
rady sekce již nekandidovat 
MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D. 
a doc. MUDr. Martin Bortlík, 
Ph.D. Oběma bych chtěl vel-
mi poděkovat za odvedenou 
práci v předchozím volebním 
období. Rada tak bude v  ná-

sledujícím období pracovat 
v  obměněném složení, a  to 
v sestavě MUDr. Luděk Hrd-
lička, MUDr. Michal Pročke, 
prof. MUDr. Milan Lukáš, 
CSc., AGAF a  MUDr. Pavel 
Klvaňa. 

KN  Zmínil jste i aktivity od-
borně-edukativní. Chystáte 
také nějakou akci v  rám-
ci právě probíhajícího 
kongresu ČGS?
Ano, samozřejmě je součástí 
i tohoto kongresu již tradiční 
workshop Sekce ambulant-
ních gastroenterologů. Ten-
tokrát je věnován spolupráci 
gastroenterologické ambulan-
ce se specializovaným cen-
trem a  to na případech tří 
diag nóz pro tuto problema-
tiku typických – Barrettova 
jícnu, jaterní cirhózy a  IBD. 
I  koncept je tradiční – úvod 
reprezentovaný kazuistikou 
s  následným komentářem 
a  odborným sdělením před-
neseným expertem na danou 
problematiku. Hlavní myšlen-
kou workshopu je definovat 
fázi nebo stupeň pokročilosti 
choroby, ve které by nemocný 
již měl být předán do specia-
lizovaného centra. Jsem velmi 
rád, že nabídku expertních 
přednášek přijali MUDr. 
Jana Krajčíová, MUDr. Pavel 
Taimr a  doc. MUDr. Mar-
tin Bortlík, Ph.D. Chtěl bych 
všechny čtenáře Kongreso-
vých novin srdečně pozvat ke 
sledování našeho workshopu, 
který proběhne ve čtvrtek 11. 
listopadu v čase 10.30–12.00.

Na otázky KN  odpovídal
MUDr. Luděk Hrdlička

předseda rady 
Sekce ambulantních 

gastroenterologů

Kalendář  
České gastroenterologické společnosti

Informace o všech odborných akcích
na jednom místě!

Pokud Vaše akce chybí, zašlete prosím informaci
o ní na e-mail: pfeiferova.martina@gmail.com

https://www.cgs-cls.cz/kalendar-akci/udalosti-2021
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Mladí gastroenterologové 
se již více než 5 let sdružují 
v  Sekci mladých gastroente-
rologů ČGS ČLS JEP, kde si 
vzájemně pomáhají  s  post-
graduálním vzděláváním, vě-
dec kovýzkumnou činností, 
odbornými stážemi a  získá-
vají podporu v  účasti  na  tu-
zemských i  mezinárodních 
vzdělávacích akcích a to díky 
jednotnému přístupu k výbo-
ru ČGS.  Více než 100 členů 
sekce  je hybnou silou mla-
dých gastroenterologů.
V  posledním roce se naše 
činnost přesunula kvůli pan-
demii COVID-19 více do 
virtuálního prostoru. Zalo-
žili jsme účet na Facebooku 
a  Instagramu, kde informu-
jeme o  novinkách a  chysta-
ných akcích a  sdílíme zde 
zajímavé publikace. Místo 
prezenčního odborného se-
tkání jsme v dubnu připravi-
li webinář ČGS, kde se pre-
zentovaly původní vědecké 
práce členů SMG. Dále jsme 
dokončili překlady všech ak-
tuálních doporučení ESGE 
a  díky sponzorům jsme 

Sekce mladých gastroenterologů ČGS JEP

Partner edukačního grantu ČGS

V rámci registrací na 7. kongres ČGS bude vylosováno 10 mladých gastroenterologů, 
kterým bude z edukačního grantu zakoupeno členství ESGE na rok 2022

mohli finančně podpořit 
účast členů na řadě vzdě-
lávacích akcí (ESGE Days, 
UEG Week, UAMC kurzy, 
Gastro Prague a další). 
Na tento kongres jsme při-
pravili symposium s  ná-
zvem „Chyby a  omyly“, kde 
chceme poukázat na úskalí 
diagnostiky a  léčby běž-
ných gastroenterologických 
onemocnění. Věříme totiž, 
že poučení z  vlastních, ale 
i  cizích, chyb nás v  klinické 
praxi posouvá nejvíce. Jsme 
rádi, že naše pozvání při-
jal předseda Sekce mladých 
chirurgů České chirurgické 
společnosti MUDr. Tomáš 
Grolich, Ph.D. a doufáme, že 
budeme vzhledem k blízkos-
ti obou oborů spolupracovat 
i dále. 
Sledujte nás na Facebooku 
a Instagramu nebo se přidej-
te do naší Whatsapp skupiny 
a buďte tak včas informováni 
o novinkách!

MUDr. Denisa Kyselová 
(Erhartová)
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Činnost PS IBD byla v  uply-
nulém roce pochopitelně 
ovlivněna koronavirovou 
pandemií a  většina pravidel-
ných akcí byla buďto zruše-
na, nebo proběhla virtuální 
formou. Po devatenácti letech 
tak byla přerušena tradice ka-
ždoročního konání intenziv-
ního IBD kurzu, neproběhly 
tradiční Hořovické IBD dny 
a  nekonalo se ani Česko-
-slovenské IBD sympozium. 
Pracovní skupina se „scháze-
la“ způsobem obvyklým pro 
uplynulé období – virtuálně. 
Zejména koncem roku 2020 
a  počátkem roku 2021 se za-
bývala otázkami přímo sou-
visejícími s  pandemií, jejím 
vlivem na léčbu a  sledování 
pacientů s ulcerózní kolitidou 
a Crohnovou chorobou a také 
souvislostmi s vakcinací proti 
SARS-CoV-2. Řada pracovišť 
se zapojila do mezinárodního 
registru SECURE-IBD, který 
od listopadu 2020 shromaž-
ďuje data o pacientech s IBD, 
u  nichž byla diagnostiková-
na infekce SARS-CoV-2. Jde 
o  nejrozsáhlejší celosvětovou 
databázi těchto případů, která 
se stala zdrojem dat pro řadu 
publikací přímo ovlivňujících 
aktuální management pacien-
tů s IBD. Je potěšující, že čes-
ká pracoviště přispěla do této 
databáze již 60 případy a řadí 
se po boku Slovenska na před-
ní příčky mezi zeměmi střed-
ní a východní Evropy.
Z  dat registru SECURE-IBD 
a  řady dalších zdrojů, včetně 
vlastních zkušeností českých 
IBD center, pak vyplynula 
i  naše vlastní doporučení pro 
sledování a léčbu IBD pacientů 
v  podmínkách koronavirové 
pandemie, a také pro jejich vak-
cinaci. Ve spolupráci s pacient-
skou organizací Pacienti IBD 

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty (PS IBD)
se mimo jiné podařilo urychlit 
zařazení našich pacientů mezi 
rizikové skupiny a  o  několik 
týdnů posunout možnost zahá-
jení jejich vakcinace. 
  
Současný pohled na IBD 
v  souvislosti s  koronaviro-
vou pandemií
Od počátku pandemie se ob-
jevovaly otázky rizik spoje-
ných s  infekcí SARS-CoV-2 
pro pacienty s  IBD. Přestože 
tito nemocní nejsou považo-
váni za primárně imunokom-
promitované, většina z  nich 
musí užívat léky s  imuno-
supresivním účinkem. Tato 
léčba je obvykle dlouhodobá 
a často kombinovaná a obec-
ně lze tedy IBD považovat za 
onemocnění potenciálně spo-
jené s  vyšším rizikem koro-
navirové infekce nebo jejího 
závažného průběhu. Registr 
SECURE-IBD i  další zdroje 
však jasně ukazují, že zvýše-
nému riziku jsou vystaveni 
především pacienti léčení 
systémovými kortikoidy a do 
určité míry pak i  nemocní 
užívající thiopurinová imu-
nosupresiva. Léčba mesa-
lazinem, protilátkami proti 
TNF nebo novějšími typy 
monoklonálních protilátek 
však riziko komplikovaného 
průběhu covid-19 nezvyšuje, 
v  případě anti-TNF bychom 
dokonce mohli hovořit o  ur-
čitém protektivním efektu. 
Klíčový nástroj v  boji s  ko-
ronavirem – vakcinace – je 
velmi důležitý i  v  populaci 
pacientů s  IBD. Vakcinace 
byla od počátku našim paci-
entům nejen doporučována, 
ale, jak již bylo zmíněno výše, 
snažili jsme se zajistit jim tuto 
možnost co nejdříve. V  prů-
běhu jarního „boje o vakcíny“ 
se podařilo zařadit pacienty 
s  IBD mezi preferované dia-
gnózy a  jejich vakcinace tak 
začala o  několik týdnů dříve, 
než to bylo možné na základě 
věkových kritérií. V souhladu 
s většinovým názorem odbor-
níků jsme doporučili použití 
jakékoli vakcíny registrované 
v  EU a  bez jakéhokoli ome-
zení z hlediska podávané léč-
by. Současná data ukazují, že 

efektivita vakcinace IBD paci-
entů, především mRNA vak-
cínami, je velmi dobrá a neliší 
se zásadním způsobem od 
efektivity v běžné (zdravé) po-
pulaci. Míru tzv. sérokonverze 
jen mírně snižují systémové 
kortikoidy a  kombinace tra-
dičních imunosupresiv s anti-
-TNF protilátkami.

Dostupnost biologické 
a inovativní léčby IBD 
se zlepšuje
Pokud hovoříme o  léčbě an-
ti-TNF protilátkami, její do-
stupnost je relativně dobrá 
a  počty pacientů narůstají 
zejména díky trvale se snižu-
jící ceně anti-TNF protilátek. 
Díky tomu rostou i  počty 
pacientů léčených novějšími 
monoklonálními protilátkami 
(vedolizumab, ustekinumab), 
v  případě vedolizumabu byla 
navíc do klinické praxe uve-
dena i subkutánní forma léku. 
V brzké době (nejspíše od po-
čátku roku 2022) lze očekávat 
také příchod subkutánního 
infliximabu a  spektrum bio-
logik by mohlo být brzy obo-
haceno i  o  další léky (např. 
protilátky proti IL-23). Zatím 
ojediněle je používána kom-
binovaná (duální) biologická 
léčba, určená pro nejtěžší pří-
pady pacientů s IBD.
Mezi malými molekulami je 
k  dispozici inhibitor Januso-
vy kinázy tofacitinib, vývoj 
je zaměřen na selektivnější 
a tudíž bezpečnější formy této 
lékové skupiny. Dobrou zprá-
vou je také registrace prvního 
selektivního modulátoru re-
ceptoru pro sfingosin-1-fosfát 
americkým Úřadem pro léky 
a  potraviny (FDA) pro ne-
mocné s  ulcerózní kolitidou. 
Nezbývá než doufat, že schvá-
lení evropskou lékovou agen-
turou (EMA) bude následovat 
v krátké době.
V  současnosti odhadujeme, 
že podíl pacientů léčených 
biologiky se pohybuje kolem 
15 % populace našich paci-
entů s IBD, toto číslo bychom 
měli dále navyšovat. Dobře 
funguje většina nových cen-
ter pro biologickou terapii, 
počty léčených v centrech pro 

BL závisí do značné míry na 
schopnosti managementu 
každého zařízení vyjednávat 
o výši budgetu s jednotlivými 
zdravotními pojišťovnami. 
Mezi inovativní formy léčby 
lze nepochybně zařadit i apli-
kaci alogenních mezenchy-
mových kmenových buněk 
u  pacientů s  komplikovaným 
průběhem perianální Cro-
hnovy choroby. Od jejího za-
vedení do klinické praxe v ČR 
si můžeme slibovat nejen 
rozšíření terapeutických mož-
ností pro tyto pacienty, ale 
i  zvýšení zájmu o  tuto kom-
plikovanou a  zejména mezi 
chirurgy nepříliš oblíbenou 
formu IBD.

Aktuální stav registru IBD 
pacientů na biologické léčbě 
(Registr CREdIT)
Registr CREdIT funguje 
od  března 2016 a  v  součas-
nosti obsahuje data o více než 
6 250 pacientech léčených 
biologiky pro IBD. Počet sle-
dovaných pacientů trvale na-
růstá, a to i díky postupnému 
zapojení řady pediatrických 
pracovišť. Data z  registru 
slouží jednak ke zmapování 
situace na tomto poli a  zlep-
šení léčby v  běžné klinické 
praxi, a  také k prezentaci vý-
sledků na odborných akcích.  
Využíváme je i  při jednáních 
s  příslušnými úřady (SÚKL, 
zdravotní pojišťovny, Minis-
terstvo zdravotnictví) a  jsou 
samozřejmě k  dispozici i  fir-
mám pro účely jejich jednání 
s  pojišťovnami a  SÚKL. Rád 
bych touto cestou poděkoval 
všem spolupracujícím léka-
řům a  sestrám za odvedenou 
práci a  připomněl, že každé 
centrum má možnost svá 
vlastní data využívat zcela li-
bovolně a kdykoli o ně požá-
dat správce dat (Institut bio-
statistiky a analýz).

Doporučené postupy – 
důležitý nástroj 
pro klinickou praxi 
Tvorba doporučených postu-
pů je tradičně jednou z hlav-
ních aktivit PS IBD, ani ko-
ronavirová pandemie tuto 
činnost nepřerušila. V  prů-
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běhu roku 2021 jsme nejprve 
virtuální a posléze i prezenční 
formou připravili Doporu-
čení pro diagnostiku a  léčbu 
ulcerózní kolitidy. V písemné 
formě budou publikována 
v  prvním čísle časopisu Gas-
troenterologie a  hepatologie 
v roce 2022, prezentována bu-
dou i v několika přednáškách 
na letošním intenzivním IBD 
kurzu, který se bude konat 25. 
a  26. listopadu v  pražském 
centru O2 Universum.

Spolupráce PS IBD 
se spolkem Pacienti IBD
Tato spolupráce je dlouhodo-
bě velmi dobrá a  oboustran-
ně prospěšná. Naši členové 
přednášejí na seminářích 
a konferencích pacientské or-
ganizace, podílíme se na ak-
tualizaci pacienty oblíbených 
publikací. Velmi žádané byly 
pochopitelně informace tý-
kající se koronavirové pande-
mie, členové PS IBD připravi-
li sérii virtuálních přednášek 
a seminářů věnovaných právě 
této problematice. V letošním 
roce vyšla nová brožura věno-
vaná dietě a stravování, těsně 

před vydáním je i  aktualizo-
vaná verze oblíbených bro-
žur s  „allenovským“ titulem 
Všechno, co jste chtěli vědět 
o  IBD, ale báli jste se zeptat. 
Tradiční Svatováclavská kon-
ference se navzdory nejistotě 
organizátorů nakonec setka-
la s velkým zájmem pacientů 
a  byla jednou z  prvních pří-
ležitostí k  osobnímu setkání 
i  pro většinu přednášejících 
z řad lékařů a členů PS IBD.

Aktivity PS IBD v rámci 
odborného programu 
probíhajícího kongresu 
Pracovní skupina opět připra-
vila ve spolupráci s organizač-
ním výborem kongresu 2 blo-
ky s IBD tématikou. Ve středu 
a  ve čtvrtek vždy od 14.00 
hod. budou prezentována ak-
tuální témata, většina prezen-
tací bude věnována klinickým 
problémům IBD. Problema-
tice střevních zánětů bude 
věnována i  jedna z  úvodních 
přednášek kongresu (středa, 
9.45 hod.) a  pochopitelně 
i  řada firemních satelitních 
sympozií. Chtěl bych také 
připomenout, že jedním ze 

zahraničních hostů letošní-
ho kongresu bude prof. Marc 
Ferrante z  belgické Lovaně, 
jeho přednáška věnovaná ur-
gentním stavům v  IBD zazní 
na úvod čtvrtečního IBD blo-
ku (14.00).

Trochu optimismu 
na závěr…
Je těžké hledat klady na koro-
navirové pandemii, při troše 
optimismu bychom však pře-
ce jen světlá místa našli. Může 
jimi být např. větší prostor pro 
klinický výzkum – v  tomto 
roce byly dokončeny (a  pu-
blikovány v  impaktovaných 
časopisech) 2 významné mul-
ticentrické projekty PS IBD. 
Jde o  studii FACTU, která 
hodnotila efekt transplantace 
fekální mikroflóry u pacientů 
s  levostrannou UC a  studii 
věnovanou farmakokinetice 
nových biologik (vedolizu-
mab, ustekinumab) v gravidi-
tě. Nepochybným důsledkem 
omezených možností přímé 
komunikace je také význam-
né urychlení vývoje teleme-
dicíny. V případě IBD byl již 
schválen speciální kód určený 

pro dálkový monitoring paci-
entů a je zřejmé, že vývoj bude 
pokračovat mílovými kroky 
k  dalšímu rozšíření a  zdoko-
nalení tohoto nástroje.
I přes útrapy a strasti současné 
koronavirové doby jsem pře-
svědčen, že budoucnost „IB-
Dologie“ je optimistická – pro 
nás, lékaře, ale především pro 
naše pacienty. Je zřejmé, že 
kvalita péče o pacienty s IBD 
je v ČR na slušné „evropské“ 
úrovni a zavedený systém čás-
tečné centralizace péče (pro 
závažnější formy IBD) fungu-
je, až na výjimky, uspokojivě. 
Nepochybně máme rezervy 
v  personálním zajištění péče 
v řadě center biologické léčby, 
ne vždy je uspokojivá spolu-
práce s  navazujícími obory 
(např. chirurgie), celkově lze 
však říci, že věnovat se střev-
ním zánětům v ČR může být 
práce nejen užitečná pro ne-
mocné, ale také zábavná, mysl 
obohacující a  odborně velmi 
perspektivní. Záleží už jen na 
každém z nás…

doc. MUDr. Martin Bortlík, 
Ph.D.

XIX.
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