Jarní pracovní den
3. března 2022
Hermitage Hotel Prague
Svobodova 1, 128 00, Praha 2

Pořadatel:
Česká hepatologická
společnost ČLS JEP
congressprague.cz/
jarní pracovní den

Organizátor:
Congress Prague s.r.o.

Vážení kolegové,

dovolujeme si vás pozvat k účasti na mimořádném Jarním
pracovním dnu České hepatologické společnosti ČLS JEP.
Pořádání jarních pracovních dnů nemá v naší odborné
společnosti tradici, proto hovoříme o mimořádné akci, navíc
jsme tuto akci odkládali od roku 2020 z důvodů restrikcí
daných pandemií covid-19. Věříme, že počátkem března 2022
již bude současná vlna pandemie na ústupu a budeme se moci
v klidu sejít, vyposlechnout připravené prezentace a ujasnit
si názory na přednesená témata v diskuzi. Věříme, že vás
připravený program zaujme. Neváhejte prosím
s registrací, kapacita sálu je omezená. Na druhou stranu,
pokud se zaregistrujete, tak prosím opravdu přijďte, blokovali
byste účast dalším zájemcům.

Další den se Praze uskuteční též odkládaná mezinárodní akce
Setkání spolupracujících hepatologů ze střední Evropy (11th
Meeting of the Central European Hepatologic Collaboration).
Jedná se o setkání pozvaných odborníků, jednání bude
probíhat v angličtině. Chtěli bychom však omezenému počtu
českých hepatologů umožnit akce se účastnit. Váš případný
zájem o sledování jednání CEHC můžete vyjádřit v přihlášce
k registraci na Jarní pracovní den.

Těšíme se na setkání s Vámi na jedné či obou zmíněných
akcích

Doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Vědecký sekretář 						 Předseda
ČHS ČLS JEP 								 ČHS ČLS JEP
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ODBORNÝ PROGRAM

CERTIFIKÁT Y:

11:00 – 13:00		
Virové hepatitidy

16:00 – 16:30		
Přestávka

• Jak dosáhnout eliminace HCV v ČR 		 				
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. (Praha)

16:30 – 18:00		
Kontroverze v hepatologii

• Pacient vyléčený z HCV infekce, co dále 				
MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D. (Praha)

• Současná léčba PBC 		 						
MUDr. Libuše Husová, Ph.D. (Brno)

Extrahepatální komplikace HCV infekce
doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. (Praha)

• Akutní alkoholická hepatitida 		 					
MUDr. Ĺubomír Skladaný, Ph.D. (B. Bystrica)

				

HEV infekce 		 							
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (Brno)
13:00 – 14:00
Oběd
14:00 – 16:00		
Jaterní cirhóza
• Tuhost jater jako prognostický marker
vývoje cirhózy 			
prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. (Praha)
• Screening HCC 		 							
MUDr. Petr Hříbek (Praha)
• Současné indikace k zavedení TIPS 					
MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D. (Hradec Králové)
• Prevence variceálního krvácení 					
MUDr. Sylvia Dražilová, Ph.D. (Košice)

• Mezinárodní doporučení pro transplantaci jater
pro metastázy kolorektálního karcinomu 		 			
MUDr. Pavel Trunečka, CSc. (Praha)
18:30 – 22:00
Večeře
DOPROVODNÝ PROGRAM KONGRESU:
Společenská večeře pořádaná ČHS ČLS JEP
3. března 2022
Společenská večeře je zdarma pro všechny
účastníky Jarního pracovního dne. Bez předchozího
potvrzení účasti není možné se večeře zúčastnit.

Účast na akci je zařazena do systému celoživotního
vzdělávání dle Stavovského předpisu číslo 16 České
lékařské komory. Registrovaní účastníci Jarního
pracovního dne, kteří absolvují odborný program,
obdrží elektronický certifikát se 4 kredity, s platností
pro země EU, na svou elektronickou adresu.

REGISTRACE A PLATBA:

REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE:

HOTELOVÉ UBY TOVÁNÍ:

Registrace na kongres a objednání souvisejících
služeb je možné výlučně prostřednictvím on-line
formuláře na webových stránkách kongresu.
Registrace je možná výlučně pro lékaře.

• registrační průkaz,
• účastnickou tašku s kongresovými materiály
• vstup na odborný program a doprovodnou
		
výstavu,
• oběd,
• občerstvení s kávouběhem přestávek odborného 		
programu,
• společná večeře (nutné potvrzení účasti).

Nabídku kongresového ubytování naleznete na
webových stránkách kongresu. Ubytování si můžete
objednat prostřednictvím registračního on-line
formuláře. Rezervaci ubytování Vám obratem
potvrdíme (do vyčerpání kapacity jednotlivých
hotelů). Jméno spolubydlícího(cí), s nímž chcete
být ubytován(a), uveďte ve formuláři v kolonce
„poznámka“.

Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou
platné okamžikem potvrzení registrace
organizátorem a zaplacení souvisejících služeb
na účet organizátora.Registrační průkaz je osobní
a nepřenosný.

ORGANIZACE KONGRESU:

Kategorie																		 do 3. března 20221)						
Člen ČHS JEP																	0 Kč
Nečlen									 											0 Kč
Reprezentant firmy2) 						

						 1 800 Kč											

Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.

Registrační poplatky
1) Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude
vyčerpána.
Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován
doplatek 200 Kč.
2) Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako
partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.
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Organizátor:
Congress Prague s.r.o.
Na Celné 826/8
150 00 Praha 5
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz
Odpovědný zástupce
za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: +420 774 923 353
e-mail: petra.skalova@congressprague.cz
Koordinátor pro partnery a vystavovatele:
(farmaceutické společnosti):
Petra Vaňoučková
Tel.: +420 724 488 565
e-mail: petra.vanouckova@congressprague.cz
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Silvie Krejsková
Tel.: +420 775 948 924
e-mail: silvie.krejskova@congressprague.cz
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