
Zápis z 3. zasedání rady Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické společnosti ČLS 

JEP (SMG)  

Místo zasedání: online ZOOM meeting  

Datum: 06. 09. 2021  

Přítomní členové rady (bez titulů): Denisa Kyselová (Erhartová), Eva Evinová, Štěpán Šembera, 

Martin Vašátko 

Omluveni: 0 

1. Překladová činnost: 

 Překlady zahraničních guidelines ve spolupráci s endoskopickou sekcí ČGS – ukončeno, 

vyplacena finanční odměna zajištěna ČGS 

 

2. Příprava Sekce mladých gastroenterologů na kongresu ČGS: 

 Účast na 7. kongresu České gastroenterologické společnosti ČLS JEP 10.-12.11.2021 – 

zajištění sekce Mladých gastroenterologů, program je připraven, kongres proběhne 

kombinovanou formou, zároveň jsme oslovili i mladé chirurgy ke spolupráci 

 

3. Příprava projektů SMG/ve spolupráci s SMG:  

 Zapojení do registru Hp-EuReg - malá účast, obnovit na komunikačních kanálech (E. 

Evinová), vede MUDr. Lumír Kunovský  

 IBD projekt – pokračování IBD projektu zahájeného předešlou radou (M. Vašátko)  

 Příprava multicentrického projektu mladých gastroenterologů – v řešení (Š. Šembera) 

 

4. Vzdělávání: 

 Vzdělávací semináře – obecně informace na FB, whatsapp skupině, emailem, podpora 

aktivní účasti, proplacení či snížená cena registračního poplatku, budeme pokračovat 

v zavedeném. V rámci vzdělávacích seminářů proběhlo: 

 ESGE DAYS  - 25.-28.3.2021 – proplaceny registrační poplatky pro členy SMG výborem 

ČGS 

 Gastro Prague -  domluvena snížená cena registračního poplatku pro členy SMG   

 Spolupráce s firmou Tillots  - UAMC Masterclass, IBD Today and Tomorrow  - volné 

registrace pro členy SMG (kontaktovat Dr. Kyselovou-Erhartovou)  

 ESGE členství – možnost 10 členství pro  SMG zdarma – zajistit promo (E. Evinová), 

kontaktovat Dr. Kyselovou-Erhartovou 

 

5. Příprava Setkání mladých gastroenterologů:  

 připravíme předběžný návrh, který dále budeme diskutovat s radou ČGS, primárně s doc. 

Bortlíkem (D. Erhartová, E. Evinová) 

 

6. Ostatní:  

 Dotazník k fungování SMG do budoucna (E. Evinová) 

 Pomoc při úpravě sekce „aplikace“ na webových stránkách ČGS  

Další zasedání rady SMG proběhne: listopad 2021 na 7. kongresu ČGS.  

Zapsala: Eva Evinová (eva.evinova@vtn.agel.cz) 

Ověřili: Denisa Kyselová (Erhartová) (denisa.erhartova@ikem.cz) 


