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POZVÁNKA
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
srdečně Vás zveme na jednodenní konferenci, která se dotýká důležitého tématu současné hepatologie.
Progredující jaterní fibróza, následná cirhóza a komplikace s nimi spojené jsou hlavní příčinou morbidity
a mortality u nemocných s chronickým onemocněním jater. Po řadu let byla v diagnóze fibrózy a cirhózy
jedinou metodou jaterní biopsie. Elastografie jater představuje v současné době v tomto aspektu jasnou
alternativu. V posledním desetiletí jsme svědky nebývalého rozvoje elastografických metod, které jsou
bezpečné a pro pacienta nezatěžující.
Cílem naší konference je rozšíření povědomí o elastografii jater a jejích možnostech. Významná část
programu bude věnována praktické demonstraci přístrojů a metod.

26. březen 2020
Kongresové centrum IKEM Praha – kongresový sál, 5. poschodí
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

KOORDINÁTOR ODBORNÉHO PROGRAMU

MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D., vedoucí oddělení hepatologických zobrazovacích metod,
Klinika hepatogastroenterologie IKEM, tel.: +420 731 515 614, fax: +420 261 362 615
Halima.Gottfriedova@ikem.cz

HLAVNÍ PROGRAMOVÁ TÉMATA

Konference není určena jen odborníkům z řad hepatogastroenterologie, ale i radiologům, všeobecným
internistům, infektologům i všem ostatním zájemcům o tuto metodu.

• fibróza jater
• elastografie jater a sleziny
• neinvazivní diagnostika portální hypertenze

Těšíme se na setkání a diskuzi s Vámi.
Halima Gottfriedová
odborný garant konference

Julius Špičák
přednosta KH IKEM

CERTIFIKÁTY

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory. Účast v sekci
lékařů je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů ČLK ČR a bude ohodnocena příslušným
počtem kreditů. Odborný program bude průběžně zveřejňován na www.congressprague.cz/eja2020.
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Čtvrtek 26. března 2020

2. blok přednášek

08.30 – 09.00 Registrace, občerstvení před zahájením programu
09.00	Zahájení konference
Julius Špičák, přednosta KH IKEM Praha

1. blok přednášek

Foyer 5. poschodí
Kongresový sál, 5. poschodí
Kongresový sál, 5. poschodí

09.10 – 09.25	Fibróza jater – mechanismus fibrogeneze, progrese a regrese fibrózy.
Milan Jirsa, IKEM Praha

09.50 – 10.05	Ultrazvuková elastografie jater – přehled metod a jejich principy, správná elastografická praxe.
Karel Dvořák, KN Liberec
V yšší tuhost jater neznamená vždy fibrózu
– úskalí ultrazvukové elastografie, správná interpretace nálezů.
Halima Gottfriedová, IKEM Praha

Přestávka s občerstvením

E lastografie jater za hranicemi hepatologie.
Iva Hoffmanová, FNKV Praha

11.55 – 12.05	MR elastografie jater.
Dana Kautznerová, IKEM Praha

12.25 – 12.45

 ultiparametric US ( B-Mode, CD, SWE) for Liver Fibrosis,
M
Steatosis and Portal Hypertension grading.
Pavlos S. Zoumpoulis, The Diagnostic Echotomography Day Clinic in Kifissia, Atény, Řecko

12.50 – 12.55	Shrnutí a zakončení teoretické části programu.
13.00 – 14.00	Společný oběd

10.30 – 10.45	Ultrazvuková elastografie v diagnóze nealkoholového tukového poškození jater.
Václav Šmíd, VFN Praha
10.50 – 11.10

11.35 – 11.50

12.10 – 12.20	Ultrazvuková elastografie střev v diagnóze nespecifických střevních zánětů.
Naděžda Machková, Iscare Praha

09.30 – 09.45	Fibróza jater pohledem konvenčního ultrazvukového vyšetření.
Pavel Taimr, IKEM Praha

10.10 – 10.25

11.15 – 11.30	Ultrazvuková elastografie jater a sleziny v predikci komplikací portální hypertenze.
Tomáš Fejfar, FN Hradec Králové

Foyer 5. poschodí

14.15 – 17.30

P raktická část:
demonstrace metody a přístrojů, hands-on.

Foyer 5. poschodí, učebny I, II, 3. poschodí,
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Registrační poplatek

Kategorie účastníků:
Platba přijatá: do 15. února 2020
Člen ČHS ČLS JEP/ČGS ČLS JEP
750,–
Ostatní účastník – lékař
850,–
Zdravotnický pracovník v nelékařských profesích
600,–
Reprezentant firmy(2)
850,–
(1)

16. února 2020 a později(1)
850,–
950,–
700,–
950,–

Při registraci na místě dne 26. března 2020 je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 150 Kč.

Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní konference
jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.
(2)

Registrační poplatek zahrnuje

• registrační průkaz • účastnickou tašku s konferenčními materiály • vstup na odborný program
a doprovodnou výstavu • programový bulletin

Registrace

Výlučně on-line
Registrační formulář najdete na www.congressprague.cz/eja2020
Manuál pro registraci a platby
• vyplněný registrační formulář odešlete organizátorovi
• po doručení formuláře registraci obratem zpracujeme
• na elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě
(obsahuje nezbytné údaje k provedení platby)
• registrace je platná dnem připsání Vaší platby na účet organizátora
• případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřešíme na místě

Upozornění

Organizace:

Registrace je považována za platnou okamžikem připsání platby za objednané služby na účet
organizátora.

GDPR
Odesláním registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře včetně jeho scan
kopie) podle této pozvánky dáváte souhlas společnosti Congress Prague, s. r. o.:se zpracováním a nakládáním s osobními údaji
obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této
vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s. r. o.,s řešením a vypořádáním
dalších souvisejících objednávek vztahujících se k Vaší účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných
Congress Prague, s. r. o., s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů vztahujících se k Vaší účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích
akcích, organizovaných Congress Prague, s. r. o., to vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném
znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR), celým názvem: nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s. r. o.
Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
Berete na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu Vás nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za
řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s. r. o.
V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení
neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).

