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Pořádají:

Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP
Nadační fond IBD a Congress Prague

Web stránky kurzu: www.congressprague.cz/ibd2018

XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

13. –  14. prosince 2018  
Kongresové centrum IKEM Praha

KOORDINÁTOR ODBORNÉHO PROGRAMU KURZU
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., Klinické a výzkumné centrum pro zánětlivá střevní onemocnění ISCARE a.s. a 1. LF UK Praha, e-mail: milan.lukas@email.cz 

ORGANIZACE KURZU
Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4
Koordinátor pro organizaci a služby: Vendula Šemberová, tel.: 241 445 815, fax: 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz, 
vendula.semberova@congressprague.cz  

PROGRAM KURZU
Kurz je určen pro lékaře a zdravotní sestry z oboru gastroenterologie, chirurgie, pediatrie a příbuzných oborů se zájmem o problematiku idiopatických střevních 
zánětů. Zahrnuje postgraduální přednášky, živé přenosy přímých výkonů, teoretické i klinické aspekty střevních zánětů a zajímavé kazuistiky. Přednášet budou 
vyzvaní členové Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty. 

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU

LÉKAŘI

Čtvrtek, 13. prosince 2018

08.00 Registrace, káva před zahájením programu
08.30 Úvodní slovo 
 Úvodní test 

09.00 Pelechova přednáška 

09.45 Endoskopické přenosy 
 Moderace
 Panel

12.30   Obědová přestávka

13.30 Programové téma I  

15.00  Kávová přestávka

15.30  Programové téma II 

17.00  Milá přednáška na závěr prvního dne 

Pátek, 14. prosince 2018

Interaktivní semináře A, B, C, D
(09.00 – 09.45/10.00 – 10.45/11.00 –  11.45/12.00 – 12.45)

13.00  Test a zakončení kurzu, vydání certifikátů 

ZDRAVOTNÍ SESTRY

Čtvrtek, 13. prosince 2018 

08.00 Registrace, káva před zahájením programu
08.30 Úvodní slovo 
 Úvodní test 

09.00 Pelechova přednáška 

09.45 Endoskopické přenosy 

12.30 Obědová přestávka

13.30  Programové téma I

15.00  Kávová přestávka

15.30  Programové téma II 

17.00  Milá přednáška na závěr prvního dne

Pátek, 14. prosince 2018

09.00 Diskuzní fórum 

10.30  Kávová přestávka 

11.00  Programové téma III

12.15  Pacientská organizace 

13.00  Zakončení kurzu

Odborný program bude od 15. listopadu 2018 průběžně zveřejňován a aktualizován na webových stránkách České gastroenterologické společnosti 
a na www.congressprague.cz/ibd2018.
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REGISTRACE, REGISTRAČNÍ POPLATEK

Podmínkou registrace je uhrazení registračního poplatku. Počet účastníků kurzu je limitován, přihlášky k účasti jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení 
organizátorovi. Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášky nad rámec limitovaného počtu účastníků nebo doručené po stanoveném termínu nepřijmout.

Kategorie účastníků*/ Platba:  do 1. 11. 2018 do 15. 11. 2018 od 16. 11. 2018

Lékař 800 850 950

Zdravotní sestra 550 600 700

*/ Počet míst pro účast na Intenzivním kurzu IBD je limitován. Registrace účastníka, který do 15. 11. 2018 nezaplatí registrační poplatek, bude k tomuto termínu 

   automaticky zrušena a uvolněné místo bude organizátorem nabídnuto dalšímu čekajícímu zájemci o účast.

Registrační poplatek zahrnuje
 účast na intenzivním kurzu se všemi náležitostmi
 registrační průkaz, tašku, poznámkový blok a psací potřeby
 oprávněný přístup do elektronické verze sborníku přednášek kurzu
 občerstvení podle programu kurzu

 Registrační poplatek nezahrnuje hotelové ubytování.

CERTIFIKACE

Účast na kurzu v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK. 
Za účast na kurzu v kategorii zdravotní sestra bude vydáno potvrzení. Kurz je garantován Českou asociací sester.

PRAVIDLA PRO REGISTRACI

 v případě vyčerpání kapacity kurzu bude ukončení registrace zveřejněno na www.congressprague.cz/ibd2018 

 registrace na intenzivní kurz je možná výlučně on-line

 on-line registrační formulář je k dispozici na www.congressprague.cz/ibd2018

 po doručení on-line registrace obdržíte na Vaši elektronickou adresu výzvu k úhradě objednaných služeb

 registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora

 případné reklamace s Vámi vyřešíme na místě

Web stránky kurzu: www.congressprague.cz/ibd2018


