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Vážení a milí kolegové a kolegyně,
 
rádi bychom Vás pozvali na letošní hlavní akci naší odborné společnosti – 13. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny.

Akce proběhne ve dnech 4.–6. 12. 2014 již tradičně v hotelu Thermal v Karlových Varech.

 
Kvalitní odborný program je tvořen zejména bloky postgraduálních přednášek, které budou zaměřeny na témata: Od základního 
výzkumu po denní klinickou praxi, Hepatologie a Chirurgie a endoskopie, ale i dalšími bloky na téma: Diagnostika a terapie zhoub-
ných nádorů GIT, Gastroenterologie a hepatologie update 2013–2014, Idiopatické střevní záněty, Obyčejné nemoci, Hepatologie, 
Videoforum, Idiopatické střevní záněty a Zánětlivé komplikace v gastroenterologii a hepatologii, dále volnými sděleními a progra-
mem pro sestry
 
Náplní kongresu však nebudou pouze odborná témata. Kongres bude zároveň společenskou událostí a nabídne řadu příležitostí 
k relaxaci. Doufáme, že se nám podaří vytrhnout Vás z mírně hektické prosincové nálady. Každý večer bude probíhat řada spole-
čenských akcí. Uvítací recepce pro všechny účastníky kongresu proběhne ve čtvrtek 4. 12. 2014 od 19:30 v prvním patře hotelu 
Thermal. Součástí večera bude koncert populární skupiny Žlutý pes a následně „Pekelná taneční párty“.
 
A protože je hotel Thermal výborně vybaven promítací technikou, v pátek  5. 12. 2014 proběhne od 18:00 ve Velkém sále hotelu 
Thermal promítání fi lmu Klub poslední naděje, který byl zvolen na základě hlasování účastníků na internetových stránkách kon-
gresu.
 
Těšíme se na Vaši hojnou účast!

 
Váš doc. MUDr. Radan Keil Ph.D.

4.–6. 12. 2014
Hotel Thermal
Karlovy Vary
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Biodegradabilní stent

ELLA-CS, s.r.o.
Milady Horákové 504, 
500 06 Hradec Králové

tel:  +420 495 279 111
fax:  +420 495 265 655
e-mail:  info@ellacs.eu
web:  www.ellacs.eu

Originální postup komprimace stentuální postup komprimace sten
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Zkrácená informace o přípravku Espumisan®. Složení: Simethiconum 40 mg 
v 1 měkké tobolce. Indikace: Symptomatická léčba obtíží vyvolaných nadměrnou 
tvorbou střevních plynů v trávicím traktu (např. meteorismus), příprava na 
diagnostická zobrazovací vyšetření dutiny břišní. Dávkování: Dospělí, mladiství 
a děti od 6 let 2 tobolky 3–4krát denně během jídla nebo po jídle; při přípravě 
na zobrazovací vyšetření 2 tobolky 3krát denně den před prováděním vyšetření 
a 2 tobolky ráno v den plánovaného vyšetření. Kontraindikace: Přecitlivělost na 
kteroukoli složku přípravku. Upozornění: 1 tobolka obsahuje 9,67 mg glycerolu. 
Po užití vysokých dávek glycerolu se mohou objevit bolesti hlavy, zažívací 
obtíže, průjem. Vzhledem k obsahu methylparabenu se při užívání přípravku 
může objevit kopřivka. Vyskytnout se mohou také opožděné alergické reakce 
jako kontaktní dermatitida. Ve vzácných případech se bezprostředně po podání 
vyskytuje kopřivka a bronchospasmus. Přípravek obsahuje barvivo oranžovou 
žluť. Toto barvivo může u extrémně citlivých jedinců vyvolat alergické reakce 
včetně astmatu. Důvody pro omezení užívání přípravku v těhotenství a po dobu 
kojení nejsou. Interakce: Nejsou známy. Nežádoucí účinky: Nebyly pozorovány 
(viz. také Upozornění). Uchovávání: Při teplotě do 30 °C, v původním vnitřním 
obalu. Balení: 50 nebo 100 měkkých tobolek. Držitel registrace: Berlin-Chemie 
AG (Menarini Group), Berlín, SRN. Reg. číslo: 49/190/79-C. Datum poslední 
revize: 19. 1. 2011. Přípravek je vydáván i bez lékařského předpisu. Není hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním si přečtěte celý 
Souhrn údajů o přípravku.

Berlin-Chemie/A. Menarini 
Ceska republika s. r. o., Budějovická 778/3
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 267 199 333, fax: 267 199 336
e-mail: offi  ce@berlin-chemie.cz
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Určeno pouze odborníkům ve smyslu zákona 40/1995 Sb. 

1. SPC léčivého přípravku Espumisan, datum poslední revize 19.1.2011.

ČLENSTVÍ

Evidence členů ČLS JEP i jejích jednotlivých odborných společností se vede centrálně v sekretariátě ČLS JEP.

Zájemce o řádné členství v ČLS JEP i v odborných společnostech musí vyplnit „Přihlášku řádného člena České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně“ a předá/zašle ji předsedovi odborné společnosti k projednání výboru odborné společnosti.

On-line přihláška k dispozici ZDE.

http://www.cgs-cls.cz/prihlaska/cgs-cls.html

