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vzhledem k nepříznivému vývoji epidemické situace v naší zemi a následným opatřením Vám, ač nerad, oznamuji 
rozhodnutí výboru ČGS o tom, že Postgraduální kurz ČGS 2020, původně plánovaný jako součást WGO/ČGS meetingu, 
bude realizován samostatně on-line formou. Kurz bude uspořádán v termínu 2.–4. 12. 2020. Vzhledem k tomu, že 
chceme umožnit on-line účast co největšího počtu z Vás, bude kurz uspořádán ve třech po sobě následujících dnech 
v časných odpoledních hodinách. Pro ty z Vás, kterým jiné povinnosti znemožní on-line účast, bude k dispozici záznam 
kurzu včetně diskuse. Účast na kurzu rádi umožníme také našim přátelům ze Slovenska a studentům.

O mezinárodním kurzu WGO a náhradním termínu jeho konání Vás budeme co nejdříve informovat.

Součástí tohoto sdělení je program kurzu. Kromě state-of-art přednášky je rozdělen do 3 sekcí a obsahuje celkem 
25 sdělení. Děkuji všem přednášejícím, že se uvolili nahrát své přednášky v předstihu. V nejbližších dnech budete 
kontaktováni technickým sekretariátem pořadatelské agentury. Děkuji také předsedajícím sekcí, že zváží cestu do studia 
v Praze. 

Současně bych chtěl požádat naše partnery o zachování přízně a o podporu, bez níž by se odborné akce nemohly 
konat. Doufám, že i virtuální podoba kongresu nabídne odpovídající prostor pro jejich prezentaci a firemní aktivity. 
V nejbližších dnech budete kontaktováni technickým sekretariátem s konkrétní nabídkou podmínek, za kterých se lze 
na kurzu podílet.

Věřím, že virtuální podoba kongresu bude pro všechny zúčastněné přínosem. Je samozřejmé, že nemůže plnohodnotně 
nahradit osobní setkání, ale pro jeho kvalitu uděláme maximum. On-line vzdělávání však přináší také některé výhody, 
se kterými se postupně seznamujeme. Postgraduální kurz ČGS 2020 je tedy nejen příležitostí naučit se něco nového 
z gastroenterologie, ale také se naučit novým vzdělávacím formám. Věřím, že tuto výzvu přijmete.

Odkaz na online registraci na Postgraduální kurz ČGS 2020 bude rozeslán všem členům do konce října 2020.

Všechny Vás srdečně zdravím a přeji Vám, zůstaňte zdrávi!

doc. Mudr. Ondřej Urban, Ph.D.
Předseda výboru ČGS ČLS JEP 

Vážené kolegyně a kolegové,
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