
Vážení kolegové, milí přátelé, 
 
dovolte nám popřát Vám hodně zdaru v novém roce.  
 
Pro nové členy nám dovolte se představit, jsme rada Sekce mladých 
gastroenterologů (SMG) a to ve složení (abecedně) Denisa Erhartová (Kyselová), 
Eva Evinová, Štěpán Šembera, Martin Vašátko. Minulý rok proběhly 4 zasedání 
mladých gastroenterologů, jejichž zápisy můžete najít na webových stránkách 
společnosti, spolu s informacemi o členství a výhodách SMG, včetně přihlášky. 
 
Novinky Vám pravidelně uvádíme na FB stránkách, Instagramu a WhatsApp skupině 
- k připojení můžete použít QR kódy na konci mailu. Komunikace na sociálních sítích 
se nám osvědčila jako oblíbený a rychlý způsob komunikace. Pokud však účet 
sociálních sítích nemáte, nevadí, všechny informace jsou zároveň odesílány 
emailem. 
 
Aktuálně nabízíme pro zájemce uhrazení registračního poplatku na ESGE Days 
2022, které proběhnou v Praze. Více informací naleznete v infografice v příloze. 
 
Rádi bychom vám ve zkratce uvedli některé z událostí roku 2021: 
 
1. ČGS nadále podporuje členství v evropských gastroenterologických organizacích 
(duální členství ČGS/ESGE) či účast na ESGE Days. Děkujeme! Díky sponzorství 
firmy Tillots jsme také podpořili účast na UAMS Masterclass, IBD Today and 
Tomorrow, Gastro Prague 2021 aj. 
2. Dokončili jsme překlady ESGE guidelines ve spolupráci s endoskopickou sekcí 
ČGS a byly za ně vyplaceny finanční odměny. 
3. Aktivně funguje FB stránka a nově i Instagramová stránka SMG ČGS, kde vás 
informujeme nejen o novinách a seminářích, ale i sdílíme zajímavé informace z 
oboru. 
4. Připravili jsme několik infografik a textů – „E-learning, který stojí za to“, 
infografiky shrnující přednášky ze SMG sekce na 7. kongresu ČGS, výtah z ESGE 
postgraduálního kurzu či postgraduálního kurzu „amyláza vs lipáza“.  
5. Připravili jsme dubnový webinář ČGS, kde prezentovali členové SMG své 
původní vědecké práce a bývala předsedkyně Dr. Pipek přehled o naší sekci. 
6. Ve spolupráci s Dr. Koželuhovou jsme připravili programový blok SMG na 7. 
kongresu České gastroenterologické společnosti ČLS JEP v listopadu 2021 a 
jako výstup jsme pro vás vytvořili infografiky s výtahy z přednesených sdělní. 
7. Ve spolupráci s doc. Bortlíkem jsme začali připravovat Budějovice 
gastroenterologické 2022, kongres primárně pro mladé gastroenterology, na který 
se velmi těšíme! 
 
Velmi si vážíme podpory ČGS, které umožňuje nejen výše zmíněné, ale je otevřena i 
společnému dialogu a našim návrhům. 
 
Přejeme Vám úspěšný nový rok 2022. 
 
Rada SMG 
 
 



 


