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Vážení členové ČGS ČLS JEP,
s blížícím se koncem roku nám dovolte, abychom Vás
v zastoupení Vašeho výboru pozdravili a informovali
o aktuálním dění ve společnosti.
Na podzim 2014 proběhly volby do výboru a revizní komise
ČGS ČLS JEP. Zvolili jste 13 nových členů výboru (bez titulů):
Ondřeje Urbana (226 hlasů), Milana Lukáše (219), Radana
Keila (205), Aleše Hepa (185), Vladimíra Noska (177), Martina Bortlíka (168), Petra Vítka (159), Zdenu Zádorovou (157),
Ivanu Líbalovou (144), Julia Špičáka (135), Filipa Závadu
(133), Jiřího Cyrany (132) a Jana Martínka (131). Do revizní
komise jste delegovali Karla Lukáše (125), Václava Mandyse
(124) a Janu Koželuhovou (121).
Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Vysoká volební účast
nám dává silný mandát, který jsme připraveni využít ve prospěch naší společnosti. Zároveň děkujeme odstupujícím členům výboru za jejich práci.

našim prvním úkolem zlepšit úroveň operativní komunikace
s Vámi, členy ČGS. V průběhu prvního čtvrtletí 2015 vytvoříme moderní webové stránky, které nám rychlou výměnu
názorů usnadní.
Prostor pro odborné informace nadále představuje časopis
Gastroenterologie a hepatologie, který samozřejmě zůstává
oﬁciálním časopisem ČGS ČLS JEP, stejně jako ČHS, SGS
a SHS. Pokud budeme do časopisu posílat kvalitní příspěvky, dosáhneme jistě dlouhodobého cíle registrace v databázi
PubMed jako prvního kroku k získání impact faktoru. Spolupráce čtyř svébytných společností je v tomto našem usílí
velkou výhodou.
Vážíme si spolupráce s našimi partnery a chceme ji dále
rozvíjet ve prospěch naší společnosti.
Na závěr nám, vážení kolegové, dovolte popřát Vám
jménem výboru ČGS klidné Vánoce a vše dobré v roce
2015.

Na ustavující schůzi výboru dne 3. 12. 2014 byli zvoleni noví
funkcionáři: Milan Lukáš (předseda), Ondřej Urban (1.místopředseda), Filip Závada (místopředseda), Jiří Cyrany (vědecký sekretář) a Ivana Líbalová (pokladník).
Podle zprávy volební komise, prezentované na plenární
schůzi naší společnosti dne 4.12. 2014 v Karlových Varech,
proběhly volby regulérně. Komise nám však doporučila modernizaci způsobu voleb, což je v souladu s našimi záměry.
Tato změna musí přinést také zkrácení doby od ukončení voleb do vyhlášení výsledků.
Podle našeho názoru je výbor složen vyváženě. Celkem
10 členů pracuje v Čechách (7 z nich v Praze), 3 na Moravě
nebo ve Slezsku. V práci pokračuje 7 členů, nových tváří je
6. Profesoři jsou ve výboru 3, docenti 3, dalších 5 členů má
akademický titul Ph.D. Na velkých klinikách pracuje 6 členů,
dalších 6 je ze středně velkých a menších nemocnic, 1 člen
reprezentuje soukromé gastroenterology. Jedinou asymetrií
neodrážející skutečné poměry v ČGS je zastoupení pouze
2 žen.
Naším hlavním cílem je navázat na vše dobré, co nám předali
naši předchůdci. Jsme si dobře vědomi zodpovědnosti k tradicím. Zároveň chceme změnit ty skutečnosti, které jsou brzdou rozvoje naší společnosti. Některé věci změníme rychle.
V odborné společnosti však paralelně probíhá mnoho dlouhodobých procesů, které je potřeba měnit uváženě a po důkladném projednání na půdě výboru a se členy. Také proto je

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Předseda ČGS ČLS JEP

prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
I. Místopředseda ČGS ČLS JEP

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
Vědecký sekretář ČGS ČLS JEP
P.S.
Přílohou toho dopisu je reklama našich partnerů, která je
smluvně ošetřena do konce roku 2014. Jsme přesvědčeni
o tom, že brzy nalezneme jinou formu spolupráce, a reklamy
Vám již posílat nebudeme. Děkujeme za pochopení.
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BioLac Baby drops Generica
JEDINEČNÉ KAPKY

PRO DĚTI OD NAROZENÍ
obsahují dva kmeny, Bifidobacterium breve přirozeně přítomný
v mateřském mléku a Lactobacillus plantaruma
technologie mikroenkapsulace zvyšuje životaschopnost
kultur v trávicím traktu a tím i jejich účinek
kapky lze uchovávat při pokojové
teplotě i po otevření

jednoduché podávání

Pestrá, vyvážená strava a zdravý životní styl jsou důležité faktory zdraví.

DOPLNĚK STRAVY

www.generica-bohemia.cz

NOVÉ PRODUKTY COOK PRO STAVĚNÍ
KRVÁCENÍ JIŽ NA ČESKÉM TRHU.
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přeje všem svým členům

pokojné prožití Vánoc
a šťastný nový rok 2015!
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