Zpráva z účasti na kongresu americké gastroenterologie
Ve dnech 6.-9.5.2017 jsem měl příležitost účastnit se největšího světového gastroenterologického
kongresu – věhlasného Digestive Desease Week (DDW) – v Chicagu v USA.
Jde o až neuvěřitelně rozsáhlou vzdělávací akci organizovanou americkými
gastroenterologickými společnostmi. Program probíhá zároveň na několika desítkách sálů v
širokém rozkročení gastroenterologie od čistě vědeckých a experimentálních bloků přes praktickou
hepatogastroenterologii až k hraničním oblastem styku oboru s chirurgií, pediatrií, nutriční
problematikou nebo veřejným zdravotnictvím, ekonomikou a psychologií digestivní medicíny.
Součástí kongresu jsou dále tématické workshopy, „hands-on“ trainingy na endoskopických i jiných
tranažérech, samozřejmě rozsáhlé firemní vystavovací prostory a například „learning areas“ s
možností shlédnutí výukových videí a prezentací.
Během 4 dní kongresu lze samozřejmě shlédnout jen malý výsek programu. Osobně jsem se
soustředil na problematiku digestivní endoskopie, zejména ERCP a EUS. Obdivoval jsem snahu
každého řečníka o praktický přínos příspěvku, zdůraznění „conclusion“ a „take-home message“. Na
jednu stranu je patrný velký pokrok endoskopie v posledních 10 letech s nároky na drahé přístroje a
instrumentária, vedle toho jsem se ovšem ujistil, že i kolega odborník v USA řeší stejné problémy
praktické gastroenterologie běžné v našich podmínkách. Nejdůležitější shlédnutou problematiku
jsem vesměs nafotil a v malém sborníku je k dispozici na našem oddělení. Pro zájemce z řad kolegů
pak mohu poskytnout elektronický přístup k abstraktům z celé akce.
Co se týče praktické a společenské stránky kongresu, tak probíhal na okraji centra Chicaga –
hlavního města státu Illinois – v rozsáhlém kongresovém komplexu o několika vícepatrových
vzájemně propojených budovách. Bydleli jsme ovšem stejně jako drtivá většina účastníků z celého
světa v „downtownu“ tedy v mrakodrapovém centru města blízko Michiganského jezera, takže ve
volných chvílích byl čas i na jeho prohlídku. Organizace kongresu byla bezchybná. Měl jsem také
tu čest část cesty a pobytu prožít s některými kolegy z ČR, někteří zde měli i aktivní účast v podobě
přednášky nebo posterů. Jedinou snad trochu negativní zkušeností byl sedmihodinový časový
posun.
Celkově mě však moje první účast na DDW i pobyt na americkém kontinentě nadchly z
odborného i z cestovatelského hlediska a nabily mne novou energií zejména vzhledem k dalšímu
rozvoji táborské gastroenterologie. Přeji si, aby podobnou příležitost mohla mít v budoucnu většina
mých kolegů.
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