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Gastroenterologie na Internetu

Digestivní endoskopie: časopisy, 

atlasy, doporučené postupy, 

vybraná endoskopická pracoviště

3. část

Libor Gabalec

Nemocnice v Ústí nad Orlicí 

ÚVOD

Třetí část gastroenterologie na webu

se zabývá digestivní endoskopií.

Probereme časopisy, které jsou věno-

vané digestivní endoskopii, významné

endoskopické atlasy a stránky, které

uvádějí směrnice pro léčebnou péči

jednotlivých společností.

ČASOPISY

Mezi základní časopisy věnované

digestivní endoskopii patří časopis

Americké společnosti pro gastroin-

testinální endoskopii GGaassttrrooiinntteessttiinnaall

EEnnddoossccooppyy, časopis je pro členy společ-

nosti plně dostupný – http://journals.

elsevierhealth.com/periodicals/ymge.

Z dalších významných severoame-

rických časopisů je nutno uvést

GGaassttrrooiinntteessttiinnaall  EEnnddoossccooppyy  CClliinniiccss  ooff

NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa – http://giendo.thecli-

nics.com/ a známý časopis EEnnddoo--

ssccooppyy zasílaný všem členům Evropské

společnosti – http://www.thieme.de/

fz/endoscopy/index.html.

GASTROENTEROLOGICKÉ

SPOLEČNOSTI 

Americká společnost pro gastroin-

testinální endoskopii – AAmmeerriiccaann  SSoo--

cciieettyy  ffoorr  GGaassttrrooiinntteessttiinnaall  EEnnddoossccooppyy

je profesní světově známá organizace

sloužící k rozvoji digestivní endo-

skopie. V úzké spolupráci s American

College of Gastroenterology vzniká

web www.asge.org. Velmi přehledný 

a odborně nabitý. Na jejich stránkách

pod odkazem Publicationes nalezne-

me vydaná doporučení společnosti

včetně posledních směrnic, které se

zabývají hodnocením kvality endosko-

pických výkonů. Kvalitně jsou zpraco-

vány i informace pro pacienty.

Významné jsou stránky AAmmeerrii--

ccaann  CCoolllleeggee  ooff  GGaassttrrooeenntteerroollooggyy  ––

www.acg.gi.org – s odkazy Clinical

Updates a Practice Management.

Webové stránky dalších význam-

ných gastroenterologických společ-

ností jsou následující.

CCaannaaddiiaann  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  GGaassttrroo--

eenntteerroollooggyy – www.cag-acg.org.

BBrriittiisshh  ssoocciieettyy  ooff  ggaass--

ttrrooeenntteerroollooggyy  ––  Britská

gastroenterologická spo-

lečnost na stránkách

www.bsg.org.uk pod odka-

zem Clinical practice uvádí kvalitní

směrnice zpracované s ostrovní doko-

nalostí. Pro rok 2007 jsou uvedeny

nejnovější směrnice: pro léčbu osteo-

porózy u IBD a céliakie a léčbu inkon-

tinence. Vynikající jsou odkazy této

stránky na Evidence Base Medicine,

časopisy, společnosti a stránky NHS.

OOMMEEDD (Světová společnost pro

digestivní endoskopii) – www.omed.org

– mimo směrnic je možno z těchto

stránek stáhnout standardní termi-

nologie v různých jazycích, češtinu

nevyjímaje a řada dalších zajímavostí

je připravována.

EEuurrooppeeaann  SSoocciieettyy  ffoorr  GGaassttrrooiinntteess--

ttiinnaall  EEnnddoossccooppyy (Evropská společnost

pro gastrointestinální endoskopii)

www.esge.com – na svých stránkách

uvádí Guidelines, která byla publiková-
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na v Endoscopy, tyto je možno stáh-

nout v PDF formátu.

UUnniitteedd  EEuurrooppeeaann  GGaassttrrooeenntteerroollooggyy

FFeeddeerraattiioonn (Evropská gastroenterolo-

gická federace) – www.uegf.org – má

dobře zpracované odkazy na své člen-

ské společnosti:

– ASNEMGE –  Association of National

European and Mediterranean Socie-

ties of Gastroenterology – http:// www.

asnemge.org

– EASL – European Association for Stu-

dy of the Liver – http://www.easl.ch/

– EAGE – European Association for

Gastroenterology and Endoscopy

http://www.eage.at/

– EPC – European Pancreatic Club

http://www.e-p-c.org/

– ESPGHAN – European Society for

Paediatric Gastroenterology, Hepatolo-

gy and Nutrition – http://www.

espghan.med.up.pt/

– ISDS – International Society of Diges-

tive Surgery – http://www.isds-cicd.org/

– ESCP – European Society of Colo-

proctology – http://www.escp. eu.com/

– ECCO – European Crohn's and Colitis

Organization – http://www. ecco-ibd.org/

– EDS – European Digestive Surgery

www.edsurgery.com

– EHSG – European Helicobacter

Pylori Study Group – http://www.heli-

cobacter.org/

– ESNM – European Society of

Neurogastroenterology and Motility

http://www.neurogastro.org/

– ESGAR – European Society of Gas-

trointestinal and Abdominal Radiology

http://www.esgar.org/

– ESPCG – European Society for 

Primary Care Gastroenterology 

http:// www. espcg.org/

SMĚRNICE PRO LÉČEBNOU PÉČI

Agentura pro zdravotní výzkum a kva-

litu v USA soustřeďuje na svých strán-

kách National Guideline Clearinghou-

se všechna nová doporučení, 252 směr-

nic se týká nemocí gastrointestinál-

ního traktu (www.guidelines.gov).

The National Institute for Health

and Clinical Excellence (NICE) je

nezávislá organizace zabývající se

národními směrnice. Institut vytváří

směrnice pro klinickou praxi v Británii

(http://guidance.nice.org.uk).

Významné jsou stránky Centra pro

medicínu založenou na důkazech

(www.cebm.net).

Cenné informace obsahují na

stránky významných světových lékař-

ských knihoven (http://www.lib.iowa.

edu/hardin/hslibs.html).

Univerzitní knihovna v Oxfordu

vydává odkazy na guidelines z oblasti

gastroenterologie (http://www.ouls.

ox.ac.uk/hcl/guidelines/gastroen-

terology), data byla zpracována v čer-

venci 2007.

ATLASY

AAttllaass  ooff  GGaassttrrooiinntteessttiinnaall  EEnnddoossccooppyy

www.endoatlas.com – obsahuje přes 

1 000 endoskopických obrazů s popisy.

FFeellddmmaann''ss  GGaassttrrooAAttllaass  OOnnlliinnee

zahrnuje více než 4 000 klinických,

radiografických a histologických obra-

zů. Každý obrázek je doprovázen

vysvětlujícími poznámkami expertů.

GGII  EEnnddoossccooppyy  AAttllaass je vynikající 

referenční atlas z univerzity Iowa,

obsahuje endoskopické a radiologické

obrazy včetně endoskopické ultra-

sonografie. 

GGaassttrrooLLaabb  ––  tthhee  GGaassttrrooiinntteessttiinnaall

SSiittee je velmi pěkný atlas na stránkách

GastroLab výzkumného lékařského
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centra ve Vase (Finsko). Endoskopické

obrazy a videa jsou spojeny s přístu-

pem na Medline a k dalším zdrojům.

Americký project DDAAVVEE obsahuje

endoskopické obrazy včetně videí 

s komentářem předních gastroentero-

logů (http://dave1.mgh.harvard.du/).

Pro úplnost uvádím ještě webové

stránky České gastroenterologické

společnosti ČLS JEP (http://www.cgs-

cls.cz) a webové stránky Slovenské

gastroenterologické společnosti SĽS

(http://www.sgssls.sk). Obě jsou zá-

jemci hojně navštěvovány. 

Z domácí tvorby můžeme velmi

pěkný enteroskopický atlas a endo-

skopické prezentace nalézt na strán-

kách 2. interní kliniky LF UK a FN

Hradec Králové. Na nově připravených

webových stránkách hradecké kliniky

se můžeme seznámit s obrázky všech

nových vyšetřovacích metod. Zvláštní

pozornost autorů prvního českého

enteroskopického atlasu je věnována

vyšetření tenkého střeva. Nová adresa

je http://www.kcvl.cz.

Dalším domácím produktem je

velmi dobře zpracovaný soubor obra-

zové dokumentace 4. interní kliniky 

1. LF UK a VFN obsahující endoskopic-

ké, RTG, sonografické i endosono-

grafické obrazy. Databáze byla

založena v červnu 2003 a je průběžně

doplňována. Atlas najdete na adrese:

http://geatlas.zde.cz. Slovenský endo-

skopický atlas se nachází na adrese

http://www.endoatlas.sk/.

ZÁVĚR

Informací na internetu je nepřeberné

množství. Účelem tohoto seriálu bylo

dát základní přehled o internetových

zdrojích pro gastroenterologa. Na inter-

netu je krásné, že se stále vyvíjí, určitě

bude vhodné pokračovat v novinkách

na internetu s uvedením zajímavých

odkazů i s Vaší pomocí. Přeji čtenářům

příjemné surfování na internetu.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Libor Gabalec

ČSA 1076

Nemocnice v Ústí nad Orlicí 

562 18 Ústí nad Orlicí 

E-mail: libor.gabalec@uo.hospital.cz 
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