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OdbOrní garanti
Hepatologická část: MUdr. Jan Šperl, CSc., 
Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Chirurgická část: doc. MUdr. Jiří Froněk, Ph.d., 
Klinika transplantační chirurgie IKEM

OrganizaCe SeMináře
Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4

Odpovědný zástupce za organizační zajištění semináře: 
Pavel Revický, GSM: 724 264 870, 
e-mail: pavel.revicky@congressprague.cz 

Koordinátor pro organizaci a služby: 
ing. Alena Tučková, alena.tuckova@congressprague.cz, 
Vendula Šemberová, vendula.semberova@congressprague.cz, 
tel.: +420 241 445 815, GSM: +420 775 948 924

důležité inFOrMaCe
Seminář je určen pro lékaře z oboru hepatologie, 
gastroenterologie, infektologie a interny.
Odborný program semináře 8. března bude probíhat 
v anglickém, 9. března v českém jazyce.
Pro zájemce bude zajištěno simultánní tlumočení 
do českého jazyka.
Seminář je jako vzdělávací akce ve smyslu SP ČLK 
č. 16 zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů 
garantovaného ČLK, účast na něm bude potvrzena 
certifikátem a ohodnocena přidělenými kredity.

Seminář Klinická hepatologie 2018 je současně pořádán 
jako první blok vzdělávacího projektu České hepatologické 
společnosti, organizovaného pod názvem:  
akademie ČHS 2018. 
Kompletní informace o Akademii ČHS 2018, včetně 
možnosti on-line registrace jsou k dispozici zde.  

On-line registrace na seminář Klinická hepatologie 2018 
je možná zde.

Pravidla PrO regiStraCi
1. Registrace na seminář je pro lékaře bezplatná.
2. Pro mimopražské lékaře je zajištěno hotelové ubytování 
 (na náklady semináře) v hotelu Rezidence Emmy. 
 Vzhledem k limitované kapacitě je nezbytné si  
 ubytování (v rámci on-line registrace) objednat co  
 nejdříve. Po vyčerpání limitované kapacity ubytování 
 v Rezidenci Emmy bude možné dalším zájemcům zajistit 
 pouze placené hotelové ubytování.
3. Registrace zástupce firmy bez účasti firmy na semináři 
 je možná za předpokladu zaplacení registračního  
 poplatku 1.500 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).
4. Při registraci lékaře na místě 8. března 2018 bude  
 účtován manipulační poplatek 200 Kč (zahrnuje DPH 
 dle platné sazby). 

Kompletní a aktuální informace o semináři Klinická 
hepatologie 2018, včetně možnosti on-line registrace 
a objednání hotelového ubytování jsou k dispozici na 
https://www.congressprague.cz/kongresy/esikem2018.html  
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PrOgraM 

Čtvrtek 8. 3. 2018
13:00 – 14:50 Registrace účastníků / Káva před zahájením programu

15:00 – 17:00  Pavel Drastich (Czech Republic): liver transplantation for primary sclerosing cholangitis 
 Robert Flisiak (Poland): treatment of hepatitis C in Poland
 Ivica Grgurevic (Croatia): non-invasive diagnosis of portal hypertension in cirrhosis using ultrasound-based
 elastography 
 Krzysztof Tomasiewicz (Poland): HCv: stategies for a country and risk-adapted screening approach
 Peter Jarčuška (Slovakia): alcoholic liver disease: genetic or environmental disease?

 Pro zájemce bude zajištěno simultánní tlumočení přednášek do českého jazyka.

17:00 – 17:20 Přestávka s občerstvením

17:20 – 18:50 Petr Urbánek (ÚVN, Praha): Současná léčba HCv: aby první léčba daa byla i léčbou poslední
 Jan Šperl (IKEM, Praha): léčba HCv u pacientů po selhání léčby daa
 Soňa Fraňková (IKEM, Praha): léčba HCv 2014-2018: zkušenosti jednoho centra
 Petr Husa (FN Brno): dlouhodobá léčba Hbv – není jiné volby

19:30 Společná večeře

Pátek 9. 3. 2018
07:45 – 08:25 Káva před zahájením programu

08:30 – 10:00 Milan Jirsa (IKEM, Praha): NASH: geneticky podmíněné heterogenní onemocnění
 Radan Brůha (VFN, Praha): naSH: Klinická diagnóza (biopsie, zobrazovací metody, prognóza)
 Libor Vítek (VFN, Praha): Kardiovaskulární rizika u naSH a možnost jejich ovlivnění žlučovými kyselinami 
 Tomáš Fejfar (FN, Hradec Králové): naSH: Možnosti farmakoterapie v roce 2018

10:00 – 10:20  Přestávka s občerstvením

10:20 – 12:00  Pavel Trunečka (IKEM, Praha): transplantace jater, vývoj programu, výsledky, nové indikace
 Eva Kieslichová (IKEM, Praha): akutní selhání jater 
 Klára Chmelová (IKEM, Praha): CMv infekce nejen po transplantaci jater
 Renáta Šenkeříková (IKEM, Praha): transplantace jater: od cirhózy k HCC 

12:00 – 12:20  Přestávka s občerstvením

12:20 – 13:30   Jiří Froněk (IKEM, Praha): nové chirurgické postupy v transplantaci jater
 Miloš Kučera (IKEM, Praha): transplantace jater pro cholangiocelulární karcinom: experimentální protokol
 Matěj Kočík (IKEM, Praha): laparoskopie v hepatobiliární chirurgii 

13:30  Společný oběd na závěr programu
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