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Program symposia
08.15 – 09.15 Registrace, občerstvení před zahájením symposia

09.25 Zahájení programu

09.30 – 10.05 P. Urbánek: Cesty k eliminaci HCV v ČR

10.05 – 10.40 L. Husová: HARM 2018

10.40 – 11.15 P. Husa: České standardy v 2019

11.15 – 11.50 V. Řehák: Modely péče o pacienty s HCV

12.00 – 13.00 Společný oběd

13.00 – 13.35 J. Skoupá: Farmakoekonomika léčby hepatitidy C

13.35 – 14.10 S. Fraňková: Komplikovaný pacient: složitý výběr jednoduché léčby

14.10 – 14.45 J. Šperl: NASH

14.45 – 16.00 K. Dvořáková: Moderovaná diskuze

16.00 Závěr sympozia

Certifikáty
Účast lékařů na symposiu bude ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazena do systému celo
život ního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, bude ohodnocena přidělenými kredity 
a potvrzena certifikátem.

Odborný program symposia
Koordinátor odborného programu: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., petr.urbanek@uvn.cz

Registrace
na odborné symposium je bezplatná, probíhá předem prostřednictvím online formuláře, 
který najdete na adrese www.ceshep.cz nebo www.congressprague.cz/hep2019. 
Registrace bude možná zcela výjimečně také na místě 23. března 2019 od 08.30 do 
09.30 hodin.

Organizační zajištění symposia
Congress Prague, s.r.o, koordinátorky pro registraci a služby: 
ing. Alena Tučková, alena.tuckova@congressprague.cz, 
sl. Petra Žitňanská, petra.zitnanska@congressprague.cz, 
tel.: +420 241 445 815

Pořadatelé symposia se těší na Vaši účast a setkání s Vámi v Praze.

http://spojeni.dpp.cz/
mailto:petr.urbanek@uvn.cz
http://www.ces-hep.cz
http://www.congressprague.cz/hep2019
mailto:alena.tuckova@congressprague.cz
mailto:petra.zitnanska@congressprague.cz


Pozvánka na odborné symPosium

Nová éra v hepatoLoGII 2019

GDPR

Odesláním registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tiště

né ho 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 emailem doručeno automatické 

potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora 

této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).


