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Pozvánka k účasti
Pořadatelé
Česká hepatologická společnost ČLS JEP,
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
a odborný garant
doc. MUDr. Jan Šperl, CSc., Klinika hepatogastroenterologie IKEM,

si Vás dovolují pozvat na Edukační seminář Klinická hepatologie 2019, který proběhne ve dnech 
5. – 6. září 2019 v Kongresovém centru IKEM, Praha.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Odborný program
Čtvrtek 5. září
12:30 – 14:00 Registrace účastníků
 Káva před zahájením programu
14:00 – 15:30  Neinvazivní hodnocení fibrózy a steatózy jater  
 Předsedající: Soňa Fraňková, Radan Brůha 
 Halima Gottfriedová (IKEM, Praha): Současné možnosti neinvazivních metod 
 Radan Brůha (VFN, Praha): Neinvazivní odhad závažnosti portální hypertenze 
 Marc Landau (Echosens, Francie): Controlled Attenuation Parameter and NASH 
15:30 – 16:00  Přestávka s občerstvením
16:00 – 16:20 Hepatologie vážná i nevážná 
 Jan Šperl (IKEM, Praha): Jaterní choroby nepostihující játra 
16:20 – 18:00  HCV infekce a uživatelé drog  
 Předsedající: Jan Šperl, David Pešek 
 Jan Šperl (IKEM, Praha): Léčebné režimy na HCV – „The Best Option for Everyone“ 
 Soňa Fraňková (IKEM, Praha): Hepatolog a HCV: „Treatment as Prevention“ 
 David Pešek, Marek Urban (Sananim, Praha): K centra a HCV „Support, doń t punish“
19:00 Společná večeře

Pátek 6. září
07:45 – 08:25 Káva před zahájením programu
08:30 – 10:00 Intenzivní péče v hepatologii
 Předsedající: Eva Kieslichová, Eva Uchytilová
 Eva Kieslichová (IKEM, Praha): Akutní selhání jater nasedající na chronické (ACLF) 
 Klára Chmelová (IKEM, Praha): Akutní hepatitida E jako příčina ACLF
 Eva Uchytilová (IKEM, Praha): Hodnocení operačního rizika u cirhotiků 
 Jiří Čáp (IKEM, Praha): Postupy k zabránění přenosu infekcí v intenzivní péči
10:00 – 10:30 Přestávka s občerstvením
10:30 – 12:00 Vybrané kapitoly z transplantační hepatologie 
 Předsedající: Pavel Trunečka, Soňa Fraňková  
 Pavel Trunečka (IKEM, Praha): Transplantace pro NAFLD i ALD 
 Iva Prokopová (IKEM, Praha) Lékové interakce imunosupresiv v běžné denní praxi 
 Pavel Drastich (IKEM, Praha): Vybrané komplikace portální hypertenze
12:00 – 12:20 Přestávka s občerstvením
12:20 – 13:50 Obezita a NASH: játra si lze nejen propít ale i projíst 
 Předsedající: Milan Jirsa, Jan Šperl 
 Milan Jirsa (IKEM, Praha): Dědičné faktory ovlivňující progresi NAFLD 
 Jan Kříž (IKEM, Praha): Složitá cesta ke snižování BMI  
 Matěj Kočík (IKEM, Praha): Bariatrická chirurgie a léčba NASH
13:55 Společný oběd na závěr programu

Přednášející v odborném programu 
prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 
Mgr. Jiří Čáp, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, IKEM, Praha
doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D., Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha
MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D., Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha 
MUDr. Halima Gottfriedová, CSc., Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha
MUDr. Klára Chmelová, Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha
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prof. MUDr. Milan Jirsa, CSc., Laboratoř experimentální hepatologie, CEM IKEM, Praha 
doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, IKEM, Praha 
MUDr. Matěj Kočík, Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha 
MUDr. Jan Kříž, Ph.D., Klinika diabetologie, IKEM, Praha  
PharmDr. Iva Prokopová, Ph.D., Oddělení klinické farmacie a lékové informační centrum, IKEM, Praha 
Mgr. David Pešek, SANANIM z. ú., Praha 

Důležité informace
Seminář je určen pro lékaře z oboru hepatologie, gastroenterologie, infektologie a interny.
Odborný program bude probíhat v českém jazyce.
Seminář je jako vzdělávací akce ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazen do systému celoživotní
ho vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, účast na něm bude potvrzena certifikátem 
a ohodno cena přidělenými kredity.
Seminář Klinická hepatologie 2019 je současně pořádán jako čtvrtý blok vzdělávacího 
projektu České hepatologické společnosti, organizovaného pod názvem:  Akademie ČHS 
2019. Kompletní informace o Akademii ČHS 2019, včetně možnosti online registrace 
jsou k dispozici zde.
On-line registrace na seminář Klinická hepatologie 2019 je možná zde.
Pravidla pro registraci
1. Registrace na seminář je pro lékaře bezplatná, v případě doručení online registračního 

formuláře do 30. 8. 2019.
2. Při doručení online registračního formuláře 31. 8. 2019 a později je registrační poplatek 

pro lékaře 500 Kč (zahrnuje DPH).
3. Pro mimopražské lékaře je zajištěno hotelové ubytování (na náklady semináře) v hotelu 

Rezidence Emmy (lůžko ve dvoulůžkovém pokoji). Podmínkou poskytnutí ubytování na 
náklady semináře je doručení objednávky prostřednictvím online registračního formu
láře do 15. 8. 2019. V případě individuálního požadavku na ubytování v jednolůžkové 
variantě (double single use), musí žadatel uhradit organizátorovi finanční rozdíl ceny 
dvoulůžkového pokoje bez snídaně ve výši 980 Kč (cena zahrnuje DPH).

4. Při objednávce ubytování 16. 8. 2019 a později je ubytování zpoplatněno. 
5. Registrační poplatek v kategorii Reprezentant firmy v případě, že se firma účastní semi

náře jako vystavovatel nebo partner (nad rámec přidělených bezplatných vystavovatel
ských registrací), činí 500 Kč (zahrnuje DPH). 

6. Registrace zástupce firmy bez účasti firmy na semináři je možná za předpokladu zapla
cení registračního poplatku 1.500 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).

7. Při registraci lékaře na místě 5. září 2019 bude k registračnímu poplatku automaticky 
účtován manipulační poplatek 250 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).

Kompletní a aktuální informace o semináři Klinická hepatologie 2019, včetně možnosti 
on –line registrace a objednání hotelového ubytování jsou k dispozici na webové adrese: 
https://www.congressprague.cz/kongresy/kh2019.html

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, email: pavel.revicky@congressprague.cz, 
Koordinátorka pro organizaci a služby: Silvie Krejsková, silvie.krejskova@congressprague.cz, 
tel.: +420 241 445 815, GSM: +420 775 948 924

https://www.congressprague.cz/kongresy/akademie2019b6.html
https://www.congressprague.cz/kongresy/kh2019/registrace.html
mailto:pavel.revicky@congressprague.cz
mailto:silvie.krejskova@congressprague.cz
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GDPR
Odesláním elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a  podepsaného 
tištěného registrač ní ho formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváte souhlas společnosti Congress Prague, 
s. r. o.:
•  se  zpracováním a  nakládáním s  osobními údaji obsaženými v  tomto registračním formuláři 

výhradně pro účel re gist race na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací 
akci a případně dalších jiných vzdě lá va cích 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 ochra ně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation), 
celým názvem Nařízení Evropského parla men tu a  Rady (EU) 2016/679 ze  dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob ních úda jů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 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 po-
tvr zení. V  případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této 
vzdělávací akce (office@congressprague.cz).


