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s blížícím se obdobím dovolených Vás jménem výboru 
ČGS ČLS JEP srdečně pozdravujeme a k posílení dobrého 
pocitu z nastupujícího léta si dovolujeme seznámit Vás 
se  třemi dobrými zprávami z naší společnosti.

Tou první je, že ESGE Days 2022 se budou konat 
v Kongresovém centru Praha ve dnech 28. - 30. 4. 2022. 
Naše země tak bude v krátké době podruhé hostit 
jeden z největších endoskopických kongresů na světě. 
Opakované umístění této akce do Prahy svědčí o rostoucím 
mezinárodním renomé české digestivní endoskopie a je 
bezesporu také velkým diplomatickým úspěchem. Věříme, 
že naše pracoviště využijí příležitosti k prezentaci výsledků 
svých endoskopických projektů. Po domluvě se slovenskými 
kolegy budou ESGE Days 2022 spojeny se 42. českými 
a slovenskými endoskopickými dny. Více informací můžete 
nalézt na https://esgedays.org/esge-days-2022/.

Na podzim se můžeme těšit na první vydání Mařatkovy 
gastroenterologie. Autorský tým pod vedením prof. 
Miroslava Zavorala, Ph.D. realizoval záměr vytvořit 
moderní učebnici, ze které budou těžit také lékaři nám 
blízkých oborů a studenti medicíny. Jedná se o obsáhlé 
a výpravné dílo, které bude ozdobou knihovny každého 
lékaře. V rámci Spolku pro Mařatkovu gastroenterologii 
dále kontinuálně doplňujeme odborná sdělení do naší 
videoknihovny, dostupné na  https://video.endoscopy.cz/.

A konečně, organizační tým pod vedením MUDr. 
Jany Koželuhové, Ph.D., připravuje 7. kongres České 
gastroenterologické společnosti, který se bude konat on-line 
ve dnech 10. - 12. 11. 2021. Jedná se o nejvýznamnější letošní 
gastroenterologickou akci, která by měla zaujmout nejen 
gastroenterology, ale také další odborníky a samozřejmě 
gastroenterologické sestry. Na kongresu udělíme řadu 
ocenění včetně čestných členství a Kasafírkovy ceny. 
Registrujte se včas na stránkách kongresu, dostupných 
z https://www.cgs-cls.cz/. Příjem abstrakt bude ukončen 

20. 9. 2021. Přijatá abstrakta budou publikována v časopise 
Gastroenterologie a hepatologie. Již nyní děkujeme všem 
našim partnerům za podporu kongresu.

Na závěr přijměte přání krásného léta a klidné dovolené. 
Budeme se těšit na brzké setkání s Vámi.
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Tři dobré zprávy před dovolenou.

Vážení a milí kolegové,
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