
Zápis z 8. zasedání výboru Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické 
společnosti ČLS JEP (SMG) 

Místo zasedání: Kongresové Centrum Praha, ESGE Days 2019 

Datum: 04. 04. 2019 (3.4. byla středa) 

Přítomní členové rady (bez titulů, abecedně): Klvaňa Pavel ml., Lukáš Martin, Pipek Barbora, Štěpán 
Michal 

Omluvení členové rady: - 

Projednané body: 

1. V únoru 2019 byla dokončena další etapa překladů ESGE doporučených postupů, 
celkem bylo doposud přeloženo 37 guidelines. Zodpovědná osoba B. Pipek.  
Dále bude MUC. Martinem Kolářem provedena grafická úprava, poté budou 
doporučení vloženy na stránky endoskopiste.cz. 
 

2. Pod záštitou rady SMG právě zahajujeme multicentrickou studii s účastí členů SMG s 
názvem „Efektivita a bezpečnost endoskopické balonové dilatace u pooperačních 
stenóz ileokolické anastomózy u pacientů s Crohnovou chorobou“.  
 
Zodpovědná osoba MUDr. M. Lukáš, detailní informace v již zaslaném newsletteru či 
přes mobilní komunikační kanál Whatsapp SMG. O dalším multicentrickém projektu 
nyní probíhá jednání, v plánu zahájení v druhé polovině roku 2019.  
 

3. V rámci 36. českého a slovenského gastroenterologického kongresu v listopadu 2019 
proběhne další blok přednášek SMG. U příležitosti této akce se také uskuteční další 
setkání členů rady SMG a ostatních mladých gastroenterologů. Rada SMG zároveň 
vyhlásí soutěž o nejlepší poster člena SMG na kongrese s finanční odměnou. Toto 
bude prezentováno na nadcházejícím výboru ČGS.  
 

4. Mladí gastroenterologové se v tomto roce zúčastní 6th Gastro Update Europe (červen 
2019, Budapešť), volné registrace umožní aktivní či pasivní účast 4 členům SMG. 
 
 

5. Rada SMG dále podporuje a vyzývá k aktivní účasti na mezinárodních kongresech 
s možností získání finanční podpory ze strany ČGS. Blíže na strankách společnosti či 
přes whatsapp SMG.   
 

6. Rada SMG vyzývá k přihlášení se k soutěži o Kasafírkovu cenu za období 1.5.2018 až 
30.4.2019 s uzavírkou přihlášení k 31.10.2019. 

 
7. Rada SMG podporuje spolupráci s UEG Young Talent Group (dále YTG) a Friends 

of Young Talent Group. Stávajícím zástupcem ČR ve Friends of Young Talent Group 
je nadále MUDr. Jan Král (Praha). V březnu 2019 byla uzavírka přihlášek kandidátů 
do voleb do YTG, možnost přihlásit se byla nabídnuta i členům SMG. (opraveno dne 
2.5.2019) 

 
 



 
 

8. Vzhledem ke končícímu mandátu členů rady SMG ČGS k datu 7.4.2020 bude na 
podzim 2019 zahájena příprava voleb do rady SMG, které proběhnou v prvním 
kvartále roku 2020.   

 
 
Další zasedání rady SMG se uskuteční v rámci 36. českého a slovenského gastroenterologického 
kongresu v listopadu 2019. 

Zapsal: Klvaňa Pavel ml.  Ověřili: Lukáš Martin, Pipek Barbora, Štěpán Michal 


