
 

Vážení kolegové, milí přátelé,  

jsem ráda, že se Vám můžeme představit jako nová rada Sekce mladých 

gastroenterologů (SMG) a to ve složení (abecedně) Denisa Erhartová, Eva Evinová, Štěpán 

Šembera, Martin Vašátko. Vážíme si projevené důvěry a věříme, že toto volební období 

přinese nejen nové projekty, ale také spolupráci a přátelství mezi mladými gastroenterology 

napříč celou republikou.   

Zároveň děkujeme za práci radě předešlé pod vedením předsedkyně MUDr. Pipek, i za 

jejich četné aktivity od vyřízení duálních členství a přednášek směrovaných mladým 

kolegům, až po multicentrický projekt o balónových dilatací u Crohnovy nemoci. Věříme, že i 

další období budou stejně úspěšná, a rada SMG udrží krok s dobou. 

Doufáme, že po náročném období, kterým v roce 2020 všichni procházíme, bude příští 

rok plný poutavých odborných akcí, na kterých se budeme moci sejít i osobně poznat. 

Budeme rádi, když věnujete pozornost webovým stránkám České gastroenterologické 

společnosti, na kterých můžete najít jak aktuální a předešlé členy rady SMG, informace o 

členství a výhodách SMG, včetně přihlášky, i zápisy z našich jednání. Uvítáme zejména 

spolupráci s Vámi – Vaše připomínky a návrhy nám můžete zaslat buď na e-mail 

eva.evinova@vtn.agel.cz nebo např. cestou Whastapp aplikace, která je pod záštitou 

rady SMG aktivní (viz níže) a slouží zejména k usnadnění komunikace mezi členy navzájem 

a s radou.  

Postupně Vás budeme informovat o všech novinkách i zavedených projektech – z těch 

nejdůležitějších bych ráda upozornila na dlouhodobý cíl SMG zapojit mladé lékaře do 

výzkumné a publikační činnosti; finanční pomoc mladým lékařům při účasti na nyní tolik 

rozšířených webinářích a online kurzech či podpora cestou duálních členství (ESGE); a 

v neposlední řadě také udržení vybudované komunikace mezi výborem ČGS a mladými 

gastroenterology, které si jako mladí lékaři velmi vážíme. 

  

Přejeme Vám úspěšný závěr roku 2020 

Rada SMG 

  

Zapojit se do Whatsapp skupiny je možné pomocí přiloženého odkazu či 

QR kódu, který naleznete vpravo. Účelem této skupiny je snadná a 

rychlá komunikace členů SMG s výborem. 

https://chat.whatsapp.com/6qkXZIxFPVX6k1AezgSaiy 

 

 

 

Zapojit se do FB skupiny je možné pomocí přiloženého odkazu či QR 

kódu, který naleznete vpravo. Účelem této skupiny je moderní 

komunikace a sdílení zajímavých novinek v oblasti gastroenterologie.  

https://www.facebook.com/SMGCGS 
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