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róz v  hrubom čreve. Následne indiko-
val a vykonal bez komplikácií ESD DALM 
lézie v  sigme napriek zrastom v  sub-
mukóze, ktoré endoskopickú liečbu pre-
kanceróz hrubého čreva u  pacientov 
s IBD komplikujú. Elegantné tandemové 
riešenie početných stenóz jejuna u pa-
cienta s m. Crohn push enteroskopiou 
a balónovou dilatáciou len potvrdilo en-
doskopické majstrovstvo doc. Falta. 

Primár Stehlík zapadol do hviezdneho 
tímu svojim komplexným prístupom 
k riešeniu problémov pacientov s IBD – 
u  pacienta s  UC a  PSC vykonal ERCP 
a EUS diferenciálnu dia gnostiku stenóz 
žlčových ciest, ako aj dispenzárnu ko-
lonoskopiu. U  pacienta s  fistulujúcim 
m.  Crohn nám ukázal transanálne en-
dosonografické vyšetrenie perianálnych 
komplikácií. 

Vysoko oceňujem profesionálne maj-
strovstvo endoskopistov zrkadliace ich 
dlhoročné skúsenosti a  gratulujem or-
ganizátorom a všetkým aktívnym účast-
níkom k  vydarenej akcii. „Endoskopie 
a endoterapie u IBD“ bol nepochybne 
workshop, na ktorý si radi spomenieme. 
Ďakujeme. 

MU Dr. Michal Demeter, PhD.
michaldemeter@gmail.com

stroj na dia gnostiku a  liečbu v tenkom 
čreve. Tešíme sa na výsledky klinických 
štúdií týkajúce sa bezpečnosti motorizo-
vanej enteroskopie v liečbe stenóz ten-
kého čreva u pacientov s m. Crohn. 

V druhom klinickom prípade z ISCARE 
dr. Lukáš zaviedol do symptomatickej 
stenózy terminálneho ilea na týždeň par-
ciálne povlečený SEMS. Uvidíme, ako sa 
tento nový spôsob dilatácie stenóz ileo-
cekálneho prechodu uchytí v konkurencii 
balónovej dilatácie a endoskopickej strik-
turoplastiky. Klinické prípady doc. Bort-
líka – odchovanca ISCARE aktuálne pô-
sobiaceho v Českých Budějoviciach – boli 
venované intervenčnej endoskopii u pa-
cientov s IBD – strikturoplastike stenózy 
terminálneho ilea a  sinusotomii u  pa-
cienta s pouchom. Oba výkony prebehli 
hladko a bez komplikácií napriek skutoč-
nosti, že striktúra terminálneho ilea bola 
dlhšia ako sme čakali. Naopak vodič za-
vedený do sinusu je pri sinusotomii ten 
správny trik, ako nezísť zo správnej cesty 
a urobiť adekvátne to čo treba. 

Po drafte moravskej endoskopic-
kej špičky z  Ostravy na juh bolo jasné, 
že aj doc. Falt z Olomouca prispeje svo-
jou troškou k  úspešnému priebehu 
workshopu. U pacienta s UC odprezen-
toval možnosti dia gnostiky prekance-

Kvalitný organizátor (ISCARE pod tak-
tovkou prof. Lukáša ), kvalitný program 
ozdobený prednáškou šarmantnej 
prof.  Iacucci (Birmingham) a  poprední 
českí endoskopisti (doc. Bortlík, doc. Falt, 
prim.  Stehlík, dr. Lukáš). Dlhé mesiace 
pandémie covid-19  nám znemožnili 
stretávať sa na tradičných odborných 
akciách. Množstvo webinárov a on-line 
prenosov sa podpísali na vysokej kva-
lite technického spracovania podujatia – 
simultánne prenosy z  velína v  ISCARE 
a  z  endoskopických pracovísk v  Prahe, 
Olomouci, Českých Budějoviciach, Ústí 
nad Labem bezchybne zvládla agentúra 
Galén Symposion. 

V úvode podujatia sme si mohli vypo-
čuť prednášku prof.  Iacucci venovanú 
manažmentu prekanceróz v teréne IBD. 
Profesor Lukáš nám odprezentoval sú-
časný pohľad na úlohu antiintegrínov 
v liečbe IBD pacientov – presun vedoli-
zumabu do prvej línie vyplýva z vysokej 
účinnosti a  dobrého bezpečnostného 
profilu. Každé endoskopické pracovisko 
nám ponúklo „naživo“ dva špičkové vý-
kony. V ISCARE dr. Lukáš vykonal moto-
rizovanú špirálovú enteroskopiu u  pa-
cienta s m. Crohn a po náleze áft v jejune 
potvrdil aktivitu ochorenia. Zdá sa, že 
„power spiral“ je nekompromisný ná-


