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Evropský gastroenterologický kongres
se v roce 2004 bude konat v Praze!
V září 2004 se uskuteční Evropský gastroenterologický kongres (United European Gastroenterology Week, UEGW) již po dvanácté, z toho
poprvé na území států dříve ovládaných komunistickými režimy. Praha se od roku 1989
postupně stala oblíbeným kongresovým městem
a jak víme, místem konání řady kulturních, politických, sportovních i vědeckých akcí celosvětového významu. Namátkou můžeme jmenovat
koncerty rockových kapel, zasedání NATO či
Olympijského výboru a Evropský diabetologický,
hepatologický či hypertenzní kongres. V našem
oboru je ovšem uspořádání Evropského gaastroenterologického kongresu epochální událostí,
která se patrně v dohledné době nebude opakovat. Kongres na nějakou dobu zaujme pozornost
většiny českých a mnoha zahraničních gastroenterologů, přičemž jeho uspořádání provází různé
představy a očekávání. Domníváme se, že je
vhodné seznámit naši širokou gastroenterologickou veřejnost se způsobem a pravidly pořádání
této akce tak, aby se na ni mohla s předstihem
připravit a maximálně ji využít.
Akci pořádá Evropská gastroenterologická
federace (UEGF) a na sestavování odborného
programu se nejvíce podílí sedm zakládajících
evropských odborných společností, jejichž delegáti tvoří hlavní část vědeckého výboru. Jeho
předsedou byl po několik let prof. Beglinger ze
Švýcarska a nyní je jím prof. Ferenci z Vídně.
Představuje generaci mladších vědeckých pracovníků, jejichž ambicí je postupné zvyšování
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úrovně Evropského gastroenterologického kongresu tak, aby se co nejvíce přiblížil úrovni Amerického gastroenterologického kongresu (DDW),
jehož kvalita i rozměr jsou stále nedosažené
a k němuž své priority směřuje i řada evropských
odborníků. Představy této vedoucí síly v evropské gastroenterologii jsou následující: Podobně
jako ve Spojených státech by měl i evropský
kongres nadále rotovat mezi několika předem
určenými městy, které mají pro jeho uspořádání
největší předpoklady. Právě tento bod považuje
autor těchto řádků za nejproblematičtější, protože neodpovídá rychlým společenským změnám
a eliminuje jeden z hlavních dopadů kongresu,
což je lokální stimulace oboru a zejména výzkumu. Předurčuje také v širších souvislostech
i perspektivy ekonomické. Vždyť ti, kteří na kongres zavítají, se možná vrátí znovu, a třeba i jako
běžní turisté, a přiblíží oblast svým krajanům.
Nicméně pro tuto chvíli je rozhodnuto, a nejvýchodnějším evropským městem bude ze šestice
stálých pořadatelů Vídeň. Kongres by měl čím
dále více eliminovat lokální vlivy a kolorit.
Podobně jako ve Spojených státech, kde je
místo konání pouhou kulisou, budou od roku
2006 i Evropský gastroenterologický kongres
pořádat pouze evropské organizace, bez jakkoliv zvýrazněného vlivu domácích odborníků. Prezidentem kongresu pak bude bez ohledu na to,
zda se bude konat ve Vídni či v Madridu, sekretář Evropské gastroenterologické federace. Toto
je třeba jednoznačně vítat, dosud totiž hlavní tíha
odborného programu spočívala na bedrech
místních organizátorů a jejich diplomatické zruč-
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nosti a úsilí. Anonymní působení evropských
společností bude patrně účinnější. To vše by
společně s deklarovaným cíleným tlakem mělo
zvýšit přísun kvalitních volných sdělení –
významný odborník vybídnutý k prestižní účasti
by měl přivést i své mladé spolupracovníky
a jejich původní práce. Dále je snaha snížit počet
postgraduálních kursů, které jsou poměrně málo
navštěvované, a jejichž témata se navzájem překrývají a opakují.
Jak tedy konkrétně probíhá příprava pražského
kongresu? Vychází se z přesných předpisů
Evropské gastroenterologické federace. Na tvorbě kongresu se podílí Evropská federace prostřednictvím svého vědeckého výboru a kongresové agentury, místní organizační výbor tvořený
předními českými odborníky a místní kongresová agentura. Financování kongresu zajišťují příjmy od sponzorů a vystavovatelů – výrobců léků
a techniky – a kongresové poplatky. Hlavními
položkami ve výdajích jsou účast pozvaných
odborníků, pronájem sálů a techniky a stravování účastníků kongresu. Všechny příjmy jsou předem přesně naprogramovány. Výdaje realizuje
kongresová agentura za kontroly mezinárodních
institucí – místní odborní organizátoři například
nepřijdou s finančními toky vůbec do styku.
Předpokládá se, že kongres je vždy poněkud
ziskový. V takovém případě se jeho přebytek
rozdělí podle předem daného schématu mezi
jednotlivé organizační struktury, tzn. mezinárodní a národní společnosti a evropskou federaci,
které z těchto prostředků zajišťují svou další činnost. Výše kongresových poplatků vychází
z předcházející akce, přičemž po schválení je
možná redukce poplatků pro domácí účastníky.
Naší snahou je dosáhnout účasti co možná největšího množství českých gastroenterologů. Aby
příspěvky od domácích firem mohly být použity
na účast českých lékařů, na podzim roku 2004
se neuskuteční žádná celostátní gastroenterologická akce. Další možností jak dosáhnout zvýšení účasti zejména mladých gastroenterologů je
získání cestovních grantů, které budou podmíněny aktivními příspěvky. Odborný program se
začíná právě připravovat. Skládá se ze symposií
sponzorů, které jsou v jejich naprosté režii, dále
postgraduálních kursů a tzv. „core“ programu.
O počtu postgraduálních symposií probíhají

právě složitá jednání. „Core“ program se skládá
z volných sdělení prezentovaných formou posterů a přednášek, ze symposií vyzvaných odborníků, přednášek „state-of-the-art“ a diskusních
setkání v době obědů a snídaní. Za program plně
odpovídá mezinárodní vědecký výbor, jehož
členy jsou také doc. MUDr. J. Kotrlík, CSc.
a autor těchto řádků. Návrhy na symposia
a přednášky „state-of-the-art“ vytvářejí zástupci
mezinárodních odborných společností a koordinuje je několik předních evropských odborníků.
Zařazení mezi přednášející symposiální přednášky je podmíněno opakovanou prezentací příslušné problematiky na zahraničních fórech a vysokou publikační aktivitou. Volná sdělení se vybírají ze zaslaných abstrakt anonymním způsobem,
výběr provádí mezinárodní komise. Cesta k zviditelnění české gastroenterologie je tedy pouze
následující: příprava dostatečného množství
původních prací. Budou-li odpovídat mezinárodním měřítkům, budou vybrány. Každá symposiální přednáška českého gastroenterologa bude
výsledkem mimořádné shody okolností – množstvím odborníků mezinárodního věhlasu neoplýváme, jak snadno zjistíme z programu kongresu
předcházejícího (Ženeva, 2002). Čeští gastroenterologové budou dále vybíráni k spolumoderování jednotlivých sekcí a není vyloučeno, že na
některém z českých pracovišť se uskuteční část
endoskopického kursu – přenosu endoskopických metod. Kongresovým jazykem bude
výhradně angličtina a jednání se do češtiny
nebudou překládat.
Organizátoři věří, že Evropský gastroenterologický kongres v Praze bude úspěšnou akcí, které
se zúčastní mnoho českých odborníků a která
bude dalším významným stimulem pro rozvoj
našeho krásného oboru.

Doc. MUDr. Julius Špičák, CSc.
předseda Místního organizačního výboru UEGW 2004

15. října 2003
59

