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Přednosta ISCARE Milan Lukáš nově vede Českou 

gastroenterologickou společnost 

Novým předsedou České gastroenterologické společnosti (ČGS) se stal 

přednosta kliniky ISCARE a primář IBD centra prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. Do 

výboru společnosti byl navíc zvolen také jeho zástupce z kliniky MUDr. Martin 

Bortlík, Ph.D. ČGS je nezávislá dobrovolná profesní organizace sdružující 

špičkové odborníky v oblasti léčby nemocí trávicího traktu. 

Cílem nového předsedy bude podle jeho slov správně nastavovat úhrady za prováděné 

zákroky, dohlížet na lepší postgraduální vzdělávání českých lékařů a také zabránit jejich 

odlivu do zahraničí. Vzhledem ke smutné statistice rakoviny tlustého střeva mezi Čechy 

se chce také významně zaměřit na předcházení a včasné odhalování této zhoubné 

nemoci. K tomu má pomoci především rozšíření celoplošného screeningu, které je pro 

české gastroenterology momentálně absolutní prioritou. 

„Prof. Lukáš je předním českým odborníkem v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu tzv. 

idiopatických střevních zánětů, ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby. IBD centrum 

ISCARE vede od roku 2007, přednostou kliniky je od roku 2008. Tím, že byl zvolen 

předsedou ČGS, se potvrzuje a ještě zvyšuje prestiž našeho zdravotnického zařízení,“ 

okomentoval novinku předseda představenstva centra ISCARE František Lambert. 

ISCARE v minulém roce otevřelo špičkovou endoskopickou vyšetřovnu a zároveň 

zákrokový sál, první tohoto typu ve střední Evropě. Pacientům nabízí přesnější a rychlejší 

vyšetření a také větší pohodlí. Pro lékaře znamená nová technologie významný posun 

nejen v péči o nemocné, ale i v dalším vzdělávání a rozvoji léčby. Má velký význam i pro 

výzkum a vědeckou činnost na klinice. Ta se podílí na mnoho mezinárodních studiích. 

„Vybavení endoskopického pracoviště systémem EndoAPLHA patří v současnosti mezi 

nejmodernější zařízení, která jsou na světě v této oblasti dostupná. V celé Evropě ho 

pacientům může v této kompletní podobě nabídnout pouze pět nemocnic,“ vysvětlil 

přednosta Lukáš. 

Kontakt pro média: 

Martin Eckstein 

PR Consultant 

Tel.: 731 46 48 46 

Mail: martin@eckstein.cz  

 

 

O IBD centru ISCARE 

 

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty (IBD) je součástí kliniky ISCARE I.V.F. a.s.. Oddělení vede 

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. Centrum se zaměřuje na diagnostiku a léčbu pacientů s Crohnovou nemocí a 

ulcerózní kolitidou. Vedle komplexní péče o nemocné s idiopatickými střevními záněty se zde provádějí také 
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specializované endoskopické výkony - dilatace stenóz, polypektomie a slizniční resekce, terapie Zenkerova 

divertiklu. Pracoviště je vybaveno nejmodernější endoskopickou technikou.  

 

Vedle této klinické činnosti v IBD centru ISCARE probíhá také intenzivní výzkumná činnost, která je zaměřena 

na odhalení příčin chronického průběhu střevních zánětů a také na nové možnosti medikamentózní léčby těchto 

nemocí. Centrum úzce spolupracuje s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a rovněž se podílí na 

několik mezinárodních evropských projektech ve spolupráci s univerzitami v Barceloně, Regensburgu a 

Nottinghamu. Aktivně se zapojilo i do projektů organizovaných Evropskou společností pro Crohnovu chorobu a 

ulcerózní kolitidu (ECCO). Další informace najdete na www.iscare.cz.  

http://www.iscare.cz/

