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dovolte nám obrátit se na vás se třemi aktualitami:

1. Dne 7. 10. 2021 byla v Praze představena 
učebnice Mařatkova gastroenterologie. Hlavní 
editor prof. Miroslav Zavoral, Ph.D. se svými 
spolupracovníky vytvořil moderní dvousvazkové 
dílo, pokrývající celou problematiku našeho oboru. 
Součástí knihy je elektronická verze, se kterou 
lze pracovat v PC, tabletu nebo chytrém telefonu. 
Vydavatelem je Karolinum, kniha bude běžným 
způsobem dostupná od 1. 11. 2021.

2. Ve dnech 10.-12.11. 2021 proběhne on-line 
7. kongres České gastroenterologické společnosti. 
Prezidentka kongresu MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D. 
se svými spolupracovníky sestavila vynikající 
program složený z postgraduálních přednášek, 
volných sdělení a firemních sympózií. V průběhu 
kongresových dní obdrží všichni členové ČGS 
elektronické “Kongresové noviny”. Budeme rádi, 
když se připojíte k více než 400 dosud přihlášeným 
účastníkům. Pro registrované zůstane obsah 
kongresu přístupný on-line po dobu jednoho roku. 
Webové stránky kongresu mají adresu https://
mhconsulting.cz/kongres/59-7-kongres-ceske-
gastroenterologicke-spolecnosti-cls-jep-10-12-
listopadu-2021/obecne-informace.

3. Ve dnech 9.-11. 12. 2021 se v nových kongresových 
prostorách O2 universum v Praze koná odložený 
kongres  WGO/CGS, a to hybridní formou. 
Prezident kongresu prof. Julius Špičák, CSc. 
se svým mezinárodním týmem sestavil mimořádně 
atraktivní program s příslibem účasti osobností, 
jako jsou Prateek Sharma, Peter Malfertheiner, 
Jaroslaw Regula, Peter Siersema nebo Eric Van 
Cutsem. Nejistota kolem epidemiologické situace 
způsobila, že je na kongres prozatím přihlášeno 

méně účastníků, než by si zasloužil. Chtěli bychom 
vás vyzvat k registraci a rozšíření informace o jeho 
vysoké odborné úrovni. Webové stránky kongresu 
mají adresu https://www.gastro2021prague.org/
registrace/.
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