
Zápis z 5. zasedání rady Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické společnosti ČLS 

JEP (SMG) 

Místo zasedání: osobní setkání během ESGE Days 2022 

Datum: 28.4.2022 

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

Nepřítomni: Martin Vašátko 

Omluveni: Martin Vašátko 

1. Vyhodnocení kongresu Budějovice gastroenterologické 

- Dostatečná účast, zájem i o aktivní účast a účast na hands-on trainingu, pozitivní ohlasy 

kolegů, výborná spolupráce s docentem Bortlíkem 

2. YEP party na ESGE  

- Organizace prof. Hucl, dr. Kyselová a dr. Vacková; příprava propagačních materiálů a grafická 

podoba akce dr. Evinová, místo: Bystro Café - Vyšehrad, velmi vysoká účast tuzemských i 

zahraničních kolegů, vyčerpána kapacita akce, pozitivní ohlasy 

3. Tillots úložiště  

- Komunikace s MUDr. Musilem z Tillots stran nabídky uložiště, která by sloužila ke sdílení 

dokumentů, pozvánek aj. a soustředily by se tak všechny poznámky SMG na jednom místě, 

dostupnost by byla zajištěna heslem 

4. Hands-on tréninky s firmou Olympus – v řešení 

- Domluvit online schůzku se zástupci 

5. Online zoom 25.4.2022 s Dr. Králem stran YTG meetingu ve Vídni  

- Na UEG Meetingu 9-10.5. proběhne Young Talent Group Meeting – v zastoupení za Friends of 

YTG Dr. Král (Praha), za YTG ČR Dr. Vaněk (Olomouc) 

- Témata na přednášky pro mladé gastroenterology: statistics for dummies, how to critically 

analyze articles, how to start writing articles; další plánovaná témata k probrání: bariéry GI 

tréninku v Evropě, aj.  

- Zasílání newsletter jako infografika – ne jako přílohu, ale png/jpg – budeme aplikovat i v ČR? 

- Po meetingu si předáme informace, opět asi na online zoomu 

6. PR a jiné: Příprava dotazníku k fungování SMG do budoucna (E. Evinová) 

7. Příprava programového bloku SMG na 17. Vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických 

dnech 2022, 1-3.12.2022 (D. Kyselová) 

- Poděkování za možnost připravit vlastní programový blok, příprava tohoto bloku, návrh 

doručit prof. Lukášovi do konce května (po schválení radou SMG) 

 

Další zasedání rady SMG proběhne:  září 2022 

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

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

 


