
Vážení kolegové a přátelé, 

 

během podzimu 2019 se vedení EuGMS rozhodlo založit novou iniciativu s 

cílem pomoci mladým geriatrům více se zapojit do dění v EuGMS. 

Je nezbytné, aby v naší Společnosti (myšleno EuGMS) byli zastoupeni 

mladší i starší členové, aby mohli přinášet nové nápady, získali nové 

dovednosti a vytvářeli síť kontaktů (tzv. network) pro zajištění úspěšné 

budoucnosti EuGMS. Aby toto bylo možné, výkonná rada EuGMS (Executive 

Board) se rozhodla založit platformu zajišťující kontinuitu, a to 

prostřednictvím profesorky Anne Ekdahl (působící jako General Secretary 

EuGMS) s administrativní podporou sekretářky Benedetty Bellotty a 

správce webu Sofie Duque. 

 

Naše cíle jsou následující: 

- podporovat utváření kontaktů (tzv. networking) mezi mladými geriatry a 

   poskytnout příležitost mladým účastníkům kongresu z různých koutů 

   Everopy, aby se mohli navzájem poznat; 

- zajistit, aby Výkonná rada EuGMS znala názory, obavy a aspirace 

   mladších kolegů; 

- zvýšit počet mladých účastníků na kongresech EuGMS; 

- podporovat podskupinu EuGMS působící na sociálních sítích; 

 

A navíc, prostřednictvím zájmových podskupin (tzv. SIG - Special 

Interest Groups): 

- zvýšit výzkumnou aktivitu mladých geriatrů; 

- probudit zájem mladých geriatrů připojit se do zájmových podskupin; 

- vytvořit komunikační kanál mezi zkušenými a mladými výzkumníky. 

 

 

Další kroky 

Během online kongresu v roce 2020 jsme měli následující cíle: 

- přímý přenos s názvem Zkušenost mladých geriatrů během pandemie 

  Covid-19 ("Experiences of Young Geriatricians during the COVID-19 

  pandemic"); 

- blog, do nějž jsou zváni mladí geriatři jako přispěvatelé; 

- vytvoření platformy mladých geriatrů, kteří mohou vytvářet kontakty 

   nehledě na zemi původu; 



- diskutovat se zkušenějšími členy EuGMS možnost získat granty, např. na 

   základě slibných abstraktů; další možností se jeví finanční podpora 

   mladých členů EuGMS, aby se mohli zúčastnit kongresů jiných společností 

   a poté referovat a poskytnout zpětnou vazbu pro EuGMS, a to jak 

   prostřednictvím webových stránek, tak sociálních sítí. 

 

Doufáme, že tato iniciativa navodí kreativní atmosféru a podpoří rozvoj 

nových geriatrů jako budoucích lídrů, kteří budou rozvíjet geriatrii, a 

to jak klinicky, tak akademicky. 

 

V srpnu 2020 

Prof. Anne W. Ekdahl 

General Secretary of the EuGMS 

Coordinator of the Young Geriatricians Group 

 

Přeložil: 

MUDr. Vojtěch Mezera, PhD. 


