Dopis členům Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti (číslo 1).
„Pomáháme endoskopistům léčit“
Vážené kolegyně a kolegové, příznivci digestivní endoskopie,
dostáváte do rukou první dopis členům ES ČGS. Určitě si jej přečtěte, obsahuje většinou
dobré zprávy.
Nejprve formální oznámení. Jak víte, zvolili jste nový výbor sekce, který pracuje ve složení:
prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. (předseda)
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. (vědecký sekretář)
prim. MUDr. Josef Doseděl
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
doc.MUDr. Radan Keil, Ph.D.
doc. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
prim. MUDr. Petr Vítek
Výbor ES ČGS se pravidelně schází a zápisy ze schůzí jsou dostupné do jednoho týdne od
zasedání prozatím na www.kolonoskopie.cz a o něco později na oficiálních stránkách České
gastroenterologické společnosti http://www.cgs-cls.cz/endoskopicka-sekce/.
V posledních měsících došlo k významnému nárůstu počtu členů ES ČGS o desítky lékařů.
Všechny vás vítáme na palubě sekce a těšíme se na spolupráci. Váš zájem o členství je pro
nás velkým závazkem.
Připravujeme pro vás České a slovenské endoskopické dny. Budou se konat ve čtvrtek a pátek
14.-15.6.2012 v Hradci Králové v kongresovém centru Aldis. Organizační tým v čele
s prezidentkou doc. Kopáčovou pro vás připravuje atraktivní dvoudenní program, jehož
součástí budou živé přenosy, obědy s experty, videofórum, ale také například běh proti
kolorektálnímu karcinomu a společenský večer. Nezapomeňte si termín této akce poznačit do
nových diářů.
Pracovní tým prim.Vítka připravuje webové zázemí pro naší sekci. Webové stránky budou
spuštěny počátkem února 2012 na adrese www.endoskopiste.cz. O vývoji těchto stránek
a nových službách, které přinesou, vás budeme průběžně informovat. Pro zrychlení
komunikace bychom každého člena endoskopické sekce chtěli požádat o poskytnutí jeho

e-mailové adresy. Tuto prosím zašlete na adresu veronika.wittichova@nemvitkovice.cz, do
předmětu napište „ES ČGS-adresa“. Obratem vám zašleme potvrzení o zařazení adresy do
mailing listu. Newsletter sekce bude v budoucnu distribuován pouze elektronickou cestou.
Budeme se snažit o dlouhodobou podporu mladých endoskopistů:
Vyhlašujeme: Cenu prof. Evžena Kasafírka.
Sponzor ceny: Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.
Kritérium: Původní práce s endoskopickou tématikou v mezinárodním časopise s IF. První
autor ve věku do 35 let (včetně) ke dni akceptace článku. Autor musí majoritně pracovat na
českém pracovišti. První hodnocené období je 1.1.2011-30.4.2012, rozhodující je datum
definitivní akceptace článku.
Finanční dotace: 100 000 Kč.
Návrhy na ocenění přijímá předseda ES ČGS na adrese ondrej.urban@nemvitkovice.cz do
30.4. 2012. Cena bude vyhlášena na plenární schůzi ES ČGS v průběhu Českých
a slovenských endoskopických dní.
V jednání je finanční podpora individuálního členství mladých endoskopistů v ESGE, jehož
součástí je také předplatné časopisu ENDOSCOPY.
Vzhledem k měnící se legislativě a prohlubující se ekonomické krizi v Evropě ukončili
regionální distributoři firmy COOK financování předplatného časopisu ENDOSCOPY pro
české gastroenterology. Chtěl bych touto cestou poděkovat firmě za dlouhodobou podporu
v době, kdy si většina endoskopistů nemohla dovolit úhradu předplatného z vlastních zdrojů.
Vážení kolegové,
dovolte nám, abychom vám jménem výboru ES ČGS popřáli úspěšné vykročení do roku
2012, hodně zdraví a málo komplikací, včetně těch endoskopických.
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