Zápis z 2. zasedání výboru Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické
společnosti ČLS JEP (SMG)

Místo zasedání: Hotel Clarion, Ostrava
Datum: 17. 06. 2016
Přítomní členové rady (bez titulů, abecedně): Falt Přemysl, Klvaňa Pavel ml., Lukáš Martin,
Pipek Barbora, Shon Filip, Štěpán Michal
Projednané body:
1. Zvýšení publikační a prezentační aktivity členů SMG i ostatních mladých
gastroenterologů
a. Výbor navrhl program přednáškového bloku Sekce mladých gastroenterologů
v rámci 14. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnů v Karlových
Varech. Přednášky by měly být zaměřeny na výuku endoskopických metod a
tipy při tvorbě odborných publikací pro začínající gastroenterology. Navržený
program bloku včetně potenciálních autorů zašle organizačnímu výboru
Přemysl Falt.
2. Překlady doporučených postupů Evropské společnosti pro gastrointestinální
endoskopii (ESGE)
a. Na podnět výboru Endoskopické sekce ČGS výbor SMG (konkrétně Martin
Lukáš) zrevidoval již přeložené doporučené postupy, prozatím nepřeložené
texty byly následně na základě dobrovolné aktivity přerozděleny mezi členy
SMG. Z těchto po dohodě budou překládány pouze základní doporučení
(„statements“), jako vzor k udržení jednotného formátu bude přeposlán všem
zúčastněným již existující text. Hotové doporučené postupy budou jednotliví
překládající zasílat na email Martina Lukáše 
nejpozději do 30. 7. 2016 (je
však preferován dřívější termín)
, texty budou dále podstoupeny členům
výboru Endoskopické sekce ČGS, kteří mají 14 dnů na připomínkování.
Doporučené postupy v definitivním znění budou vloženy na web ČGS
nejpozději do 14. 9. 2016. Zodpovědný Martin Lukáš.
b. Odměna za překlady doporučených postupů bude projednána výborem ČGS na
dalším zasedání.
3. Systém postgraduálního vzdělávání
a. Výbor SMG (konkrétně Filip Shon) provedl revizi požadavků nutných
k získání a ukončení postgraduálního vzdělávání v oboru Gastroenterologie dle
roku zařazení do vzdělávacího programu. Na podkladě této revize se výbor
SMG jednomyslně shodl na následujícím postupu: individuální požadavky na

změnu budou zasílány formou emailu výboru SMG a dále v ucelené formě
předloženy výboru ČGS.
Tímto vyzýváme všechny členy i nečleny SMG k zasílání připomínek na
email 
klvanap@gmail.com
do 25. 8. 2016.

4. Výbor SMG podporuje členství v evropských gastroenterologických organizacích
a. Bude sepsán detailní postup, jak založit duální členství ESGE/ČGS, tento bude
co nejdříve zveřejněn na Diskuzním fóru na stánkách ČGS. Zodpovědný
Michal Štěpán.
b. Vzhledem k nízkému povědomí o odborných akcích a stážích pořádaných
UEG (United European Gastroenterology) pro mladé gastroenterology bylo
výborem SMG jednosmyslně schváleno, aby zástupce YTG (Young Talent
Group) pro Českou Republiku, MUDr. Jan Král, v dostatečném časovém
předstihu informoval emailem vědeckého sekretáře SMG Pavla Klvaňu ml.,
který zajistí rozeslání všem členům SMG.
Další zasedání rady SMG proběhne 8.  10. 12. 2016 v rámci 14. vzdělávacích a diskuzních
gastroenterologických dnů v Karlových Varech v hotelu Thermal. Čas a místo setkání bude
upřesněno.

Zapsal: Pavel Klvaňa ml.
Ověřili: Falt Přemysl, Lukáš Martin, Pipek Barbora, Shon Filip, Štěpán Michal

