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Vážení kolegové, milí přátelé,
dovolte nám, abychom Vám jménem rady Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické
společnosti popřáli vše nejlepší do nového roku 2018, hodně zdraví a úspěchů v pracovním i osobním
životě.
Rádi bychom Vám všem poděkovali za dosavadní spolupráci, přízeň a účast na projektech a akcích
pořádaných SMG v uplynulém roce. Vždyť jen během posledních dvou let se počet členů naší sekce
zdvojnásobil, máme pravidelnou aktivní účast na mnoha akcích pořádaných odbornou společností, na
mezinárodních kongresech a sympoziích. Nelze opomenout 6. kongres České gastroenterologické
společnosti pořádaný v prosinci v Ostravě, kde SMG měla četné zastoupení. Doufáme, že i
v nadcházejícím roce poroste naše aktivita a rok 2018 bude tedy ještě úspěšnější.
Jménem rady SMG si Vás dovolujeme upozornit na možnost využití duálního členství v ESGE, které je
hrazeno pro členy SMG z příspěvků ČGS. Koncem roku 2017 došlo k uvolnění několika míst a je tedy
možné se o členství přihlásit. Pro více informací a registraci je možné kontaktovat sekretariát ČGS na
mailu pfeiferova.martina@gmail.com
Dále bychom Vás rádi vyzvali k aktivní účasti na blížících se kongresech. Již bylo stanoveno datum
konání tradiční akce Budějovice gastroenterologické, termín konání a bližší informace o tomto a dalších
kongresech naleznete na internetových stránkách ČGS v sekci kalendář.
http://www.cgs-cls.cz/kalendar-akci/udalosti-2018/
V roce 2018 by pod záštitou rady SMG měla vzniknout skupina na sociálních sítích, která bude sloužit
k pravidelnému informování o dění v celé gastroenterologické společnosti. Obracíme se tedy na Vás
s možností se k této problematice vyjádřit. Případné dotazy, připomínky a návrhy zasílejte prosím na
mail – lukasm@iscare.cz. Za pomoc děkujeme.
Připomínáme uzávěrku přihlášek na UEG Summer School 2018, a to do 2.2.2018. Akce se již tradičně
pořádá v Praze. Zájemci se mohou obrátit na sekretariát ČGS s žádostí o doporučení.
https://www.ueg.eu/education/classroom-courses/summer-school/
Závěrem bychom rádi připomněli možnost využití finanční podpory při aktivní účasti na kongresech
DDW a UEGW. Podrobný návod a podmínky získání podpory jsou uvedeny na internetových stránkách
společnosti v sekci SMG.
http://www.cgs-cls.cz/navrh-podpory-mladych-gastroenterologu-pri-aktivni-ucasti-uegw-a-ddw/
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