Zápis z 6. zasedání výboru Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické
společnosti ČLS JEP (SMG)

Místo zasedání: Clarion Congress Hotel Ostrava
Datum: 01. 12. 2017
Přítomní členové rady (bez titulů, abecedně): Klvaňa Pavel ml., Lukáš Martin, Pipek Barbora,
Štěpán Michal
Omluvení členové rady: Projednané body:
1. Zvýšení publikační a prezentační aktivity členů SMG i ostatních mladých
gastroenterologů
a. Výbor SMG je nakloněn k organizaci a podpoří kongres IV. Budějovice
gastroenterologické.
b. Výbor SMG upozorní vydáním newsletteru na trvající podporu mladých
gastroenterologů při aktivní účasti na mezinárodních kongresech ze strany
ČGS. Podmínky pro získání podpory jsou dostupné na internetových stránkách
ČGS.
c. Do konce roku 2017 bude dokončen překlad guidelines WHO na téma celiakie.
V roce 2018 proběhne další etapa překladů „statements“ ESGE doporučených
postupů.
2. Systém postgraduálního vzdělávání
a. Výbor SMG v zastoupení Dr. Pipek prezentoval sesbírané připomínky svých
členů k systému postgraduálního vzdělávání na výboru ČGS v rámci 6.
kongresu České gastroenterologické společnosti v Ostravě 30.11.2017.
V souladu s požadavky dojde k výraznému zkrácení celkové doby
postgraduálního vzdělávání, omezení počtu některých výkonů a především
zkrácení doby pobytu na akreditovaném pracovišti II. typu. Požadavek na
ponechání 3 týdenního předatestačního kurzu a požadavek na úpravu logbooku
nebyl členy ČGS nyní akceptován.
b. Výbor SMG požádá výbor ČGS o vytvoření seznamu pracovišť ochotných
přijímat stážisty nad rámec programu postgraduálního vzdělávání. Seznam
pracovišť bude následně poskytnut členům SMG i ostatním mladým
gastroenterologům. Výbor SMG se zavazuje k dalšímu jednání s výborem ČGS
o možnosti finanční podpory těchto stáží.
c. V rámci 6. kongresu České gastroenterologické společnosti v Ostravě
30.11.2017 výbor SMG uspořádal 1. setkání mladých gastroenterologů

s neformální diskuzí na téma postgraduálního vzdělávání i dalšího aktuálního
dění v oboru.
3. Výbor SMG podporuje členství v evropských gastroenterologických organizacích
a. Výbor SMG upozorní vydáním newsletteru na trvající možnost bezplatného
trainee (duálního) členství v ESGE.
4. Další projednané body
Pod záštitou výboru SMG dojde k vytvoření „skupiny“ na sociální síti, která bude
sloužit k informování všech přihlášených členů o významných akcích a dění v oboru.
Výbor SMG v plánovaném newsletteru vyzve své členy ke spolupráci na tomto
projektu, jehož definitivní podobu a termín realizace projedná výbor SMG v rámci
dalšího plánovaného zasedání.
Další zasedání výboru SMG se uskuteční v rámci kongresu IV. Budějovice
gastroenterologické v Českých Budějovicích 26. - 27.4.2018.
Zapsal: Pavel Klvaňa ml.
Ověřili: Lukáš Martin, Pipek Barbora, Štěpán Michal

