Zápis z 1. zasedání výboru Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické
společnosti ČLS JEP (SMG)

Místo zasedání: Dům kultury Metropol, České Budějovice
Datum: 07. 04. 2016
Přítomní zástupci volební komise (bez titulů): Ondřej Urban, Petr Vítek
Přítomní členové rady (bez titulů): Přemysl Falt, Pavel Klvaňa ml., Martin Lukáš, Filip Shon
Omluveni (bez titulů): Barbora Pipek, Michal Štěpán

1. Za přítomnosti a pod vedením výše uvedených členů volební komise proběhlo hlasování o
způsobu volby předsedy SMG, pro tajnou volbu hlasovali 4, proti 0.
2. Cestou tajné volby byl předsedou SMG zvolen Přemysl Falt, pro hlasovali 4, proti 0.
Vedení zasedání tímto převzal Přemysl Falt a dále zasedání pokračovalo jen v přítomnosti
členů výboru SMG.
3. Vědeckým sekretářem SMG byl zvolen Pavel Klvaňa ml., pro hlasovali 4, proti 0.
Dále 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 se pokusíme zařadit sérii přednášek zaměřenou na
vzdělávání v oboru gastroenterologie a tvorbu vědeckých publikací.
Zodpovědný Přemysl Falt.
b. Výbor upozorňuje na ceny pro mladé autory. Aktuálně se jedná například o
Kasafírkovu cenu vyhlášenou Endoskopickou sekcí ČGS
(
http://www.endoskopiste.cz/novinky/vyhlasenpatyrocnikkasafirkovyceny.a
spx
) a Cenu za nejlepší kazuistiku a dvě nejlepší původní práce roku 2016
časopisu Gastroenterologie a hepatologie.
2. Překlady doporučených postupů Evropské společnosti pro gastrointestinální
endoskopii (ESGE)
a. Na podnět výboru Endoskopické sekce ČGS výbor SMG zreviduje již
přeložené doporučené postupy a zatím nepřeložené texty, jejichž překlad
zorganizuje pověřením členů SMG. Překládány budou pouze základní
prohlášení (statements) a překlad bude vždy před vydáním zhodnocen

oponentem, který se danou tematikou zabývá. Definitivní plán dalších prací
bude předložen v rámci dalšího zasedání v rámci Ostrava Live Endoscopy
2016. Zodpovědný Martin Lukáš.
3. Systém postgraduálního vzdělávání
a. Výbor SMG provede revizi požadavků nutných k získání a ukončení
postgraduálního vzdělávání dle roku zařazení do oboru. Tyto pak rozešle všem
členům SMG a bude požadovat jejich případné podněty k úpravě. Zodpovědný
Filip Shon.
4. Výbor SMG podporuje členství v evropských gastroenterologických organizacích
(duální členství ČGS/ESGE, YECCO, UEG Young Talent Group).
5. V rámci webových stránek ČGS bude v záložce Mladí gastroenterologové
zveřejněn seznam s kontakty na členy výboru SMG a budou zde publikovány
zápisy ze zasedání výboru SMG a newslettery.
Zodpovědný Pavel Klvaňa ml.
6. Úkolem výboru SMG je zvýšit aktivitu mladých gastroenterologů v Diskuzním
fóru na stránkách ČGS.
Další zasedání rady SMG proběhne dne 17.06.2016v rámci Ostrava Live Endoscopy 2016
v hotelu Clarion v Ostravě.

Zapsal: Pavel Klvaňa ml.
Ověřili: Přemysl Falt, Martin Lukáš, Filip Shon

