
Zápis ze 4. zasedání výboru Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické 
společnosti ČLS JEP (SMG) 

 

Místo zasedání: Dům kultury Metropol, České Budějovice 

Datum: 06. 04. 2017 

Přítomní členové rady (bez titulů, abecedně): Falt Přemysl, Klvaňa Pavel ml., Pipek Barbora, 
Shon Filip, Štěpán Michal  

Omluvení členové rady: Lukáš Martin  

 

Projednané body: 

1. Zvýšení publikační a prezentační aktivity členů SMG i ostatních mladých 
gastroenterologů 

a. V rámci 14. Vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnů 
v Karlových Varech 2016 a v rámci odborné akce Budějovice 
gastroenterologické 2017 byla pod záštitou SMG prezentována série přednášek 
věnovaná základním metodám v gastroenterologii a tvorbě vlastní vědecké 
činnosti. Členové výboru SMG dále prezentovali několik kazuistických sdělení 
na IBD Pracovních dnech v Hořovicích 2017. 

b. Výbor tímto vyzývá mladé gastroenterology k aktivní účasti na bloku 
přednášek SMG, který proběhne v rámci kongresu České gastroenterologické 
společnosti v Ostravě 30.11. - 2.12.2017. Bude se jednat o videem 
dokumentovaná sdělení na téma „ Rutinní metody v gastroenterologii“. 
Náměty Vašich prezentací zasílejte na email klvana@nemfm.cz do 15.6.2017. 
 

2. Systém postgraduálního vzdělávání 
a. Výbor SMG se nadále zavazuje sbírat připomínky k postgraduálnímu 

vzdělávání v oboru Gastroenterologie, které mohou být kdykoli zaslány na 
email klvana@nemfm.cz. Tyto náměty bude výbor SMG v pravidelných 
intervalech prezentovat výboru ČGS.  

b. Výbor SMG rozešle do 15.6.2017 všem členům krátký anonymní dotazník 
zaměřený na problémy postgraduálního vzdělávání, výsledky ankety bude 
prezentovat výboru ČGS. Zodpovědný Pavel Klvaňa ml. 
 

3. Výbor SMG podporuje členství v evropských gastroenterologických organizacích 
a účast členů SMG na mezinárodních akcích 
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Výbor SMG i nadále podporuje spolupráci s UEG Young Talent Group v České 
republice zastoupenou MUDr. Janem Králem.  
 

Další zasedání výboru SMG se uskuteční v rámci akce Ostrava Live Endoscopy 2017 v hotelu 
Clarion v Ostravě. Zodpovědný za obstarání prostorů k setkání Michal Štěpán. 

 

Zapsal: Pavel Klvaňa ml. 

Ověřili: Přemysl Falt, Barbora Pipek, Filip Shon, Michal Štěpán 

 


