
Zápis z 9. zasedání výboru Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické společnosti ČLS 

JEP (SMG) 

Videokonference 

Datum: 30. 09. 2019 

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

Omluvení členové rady: - 

Projednané body: 

1. Vyhlášení voleb do výboru Sekce mladých gastroenterologů ČGS 

a. Výbor SMG ČGS tímto pověřuje Přemysla Falta žádostí k výboru ČGS během jeho zasedání 

3.10.2019 v Plzni o umožnění voleb do výboru SMG ČGS. Výbor SMG všemi hlasy 

přítomných podpořil jednokolové elektronické volby z celého seznamu členů. Volby by měly 

proběhnout 2/2020. Výsledky voleb budou následně zveřejněny na webu ČGS. Volební 

komise bude mít tři členy. Jako její předseda byl navržen Jiří Cyrany, který nominaci 

akceptoval. Jako další členové výboru byli navrženi Petr Vítek a Filip Závada, kteří nominaci 

rovněž přijali. Zodpovědná osoba P. Klvaňa 

 

2. Publikační a prezentační aktivity členů SMG i ostatních mladých gastroenterologů 

a. Pod záštitou výboru SMG byla dokončena multicentrická studie s účastí členů SMG 

„Efektivita a bezpečnost endoskopické balonové dilatace pooperačních stenóz u pacientů 

s IBD“. Abstrakt studie byl zaslán organizátorům 36. Českého a slovenského 

gastroenterologického kongresu, kde budou výsledky prezentovány. Zodpovědná osoba M. 

Lukáš  

b. V rámci 36. Českého a slovenského gastroenterologického kongresu proběhne další blok 

přednášek SMG na téma interaktivní komentované kazuistiky. Zodpovědná osoba B. Pipek 

c. Výbor SMG bude jednat o spolupráci mezi SMG s nově vznikající skupinou Czech 

Gastroenterology Study Group (CGSG, doc. MUDr. Tachecí). Zodpovědná osoba B. Pipek 

 

3. 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. Zodpovědná osoba P. Klvaňa 

 

4. Další projednané body 

a. U příležitosti 36. Českého a slovenského gastroenterologického kongresu se uskuteční další 

setkání členů SMG a ostatních mladých gastroenterologů. Zodpovědná osoba M. Lukáš.  

 

 

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