Zápis ze 7. zasedání výboru Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické společnosti ČLS
JEP (SMG)
Místo zasedání: Clarion Congress Hotel České Budějovice
Datum: 26. 04. 2018
Přítomní členové rady (bez titulů, abecedně): Klvaňa Pavel ml., Lukáš Martin, Pipek Barbora
Omluvení členové rady: Štěpán Michal
Projednané body:

1.

Zvýšení publikační a prezentační aktivity členů SMG i ostatních mladých gastroenterologů
a. V rámci kongresu Budějovice Gastroenterologické bylo v bloku přednášek SMG prezentováno
5 sdělení na téma Omyly v diagnostice gastrointestinálních chorob. Další blok přednášek SMG
proběhne v rámci 15. Diskuzních a vzdělávacích gastroenterologických dnů v Karlových
Varech.
b. V lednu 2018 byl dokončen překlad guidelines WHO na téma celiakie. V roce 2018 proběhne
další etapa překladů „statements“ ESGE doporučených postupů.
c. Výbor SMG dále podporuje a vyzývá k aktivní účasti na mezinárodních kongresech s možností
získání finanční podpory ze strany ČGS a také k přihlášení se k soutěži o Kasafírkovu cenu.

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, nebo nově
diskutovány na sociální síti (viz níže). Tyto náměty bude výbor SMG v pravidelných
intervalech prezentovat výboru ČGS.
b. Výbor SMG se zavazuje nadále vyjednávat s výborem 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 také zavazuje k dalšímu jednání s výborem ČGS o možnosti finanční podpory těchto
stáží.

3.

Další projednané body
a. Pod záštitou výboru SMG byla založena skupina v aplikaci Whatsapp. Zapojit se do skupiny je
možné pomocí přiloženého odkazu či QR kódu, který naleznete níže. Účelem této skupiny je
snadná a rychlá komunikace členů SMG s výborem. Výbor SMG dále připravuje stránky na
sociální síti Facebook, které budou sloužit k informování všech přihlášených členů o
významných akcích a dění v oboru.
https://chat.whatsapp.com/6qkXZIxFPVX6k1AezgSaiy.

Další zasedání výboru SMG se uskuteční v rámci 15. Diskuzních a vzdělávacích gastroenterologických dní
v Karlových Varech 29.11.2018.
Zapsal: Klvaňa Pavel ml.

Ověřili: Lukáš Martin, Pipek Barbora

