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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na čtyřicátý šestý kongres České hepatologické společnosti ČLS JEP – XLVI. májové hepatologické dny, které se konají 16. – 18. května 2018 ve zcela 
novém prostředí v Českých Budějovicích. 

Chceme Vás současně informovat, že zavedené schéma programu zachováváme: odborný program kongresu začínáme 16. května již od 10.00 hod. Žádáme Vás, abyste tomu 
přizpůsobili Váš příjezd do Českých Budějovic a termíny hotelového ubytování. 

Základem odborného programu bude postgraduální vzdělávací kurz České hepatologické společnosti zahrnující následující odborná témata:    Chronické jaterní selhání
   Infekce v hepatologii    Nové léky v hepatologii    Toxicita léků a herbálních přípravků 

Další program budou tvořit odborné bloky zahrnující přijatá volná sdělení k jednotlivým hlavním tématům. Těmto tématům je rovněž určena sekce posterových sdělení. 
Program samostatné sekce zdravotních sester bude obsahovat odborná hepatologická témata a aktuální pracovní problémy hepatologických pracovišť. Současně oslovujeme 
a zveme k účasti odborné firmy. 
Součástí doprovodného programu bude tradiční společná večeře pořádaná Českou hepatologickou společností ČLS JEP.

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v Českých Budějovicích.

prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. | předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP
MUDr. Jan Šperl, CSc. | vědecký sekretář České hepatologické společnosti ČLS JEP

Termín a místo konání: 16. 5. 2018 (od 10.00 hod.) – 18. 5. 2018, Kongresové centrum Clarion Congress Hotel České Budějovice

Koordinátor odborného programu kongresu: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. | +420 973 203 064 | petr.urbanek@uvn.cz 

Hlavní programová témata odborného programu kongresu
Sekce lékařů:   Neinvazivní metody určení stádia jaterní fibrózy    Virové hepatitidy    Portální hypertenze    Nádorová onemocnění jater    Základní výzkum
Sekce nelékařského zdravotnického personálu:    Sestra a její úloha v léčbě jaterních onemocnění

POSTGRADUÁLNÍ KURZ ČHS (17. května 2018 od 08.30 hod.) 
Témata postgraduálního kurzu:    Chronické jaterní selhání (odborný garant: MUDr. P. Trunečka, CSc.)    Infekce v hepatologii (odborný garant: prof. MUDr. P. Husa, CSc.)

  Nové léky v hepatologii (odborný garant: MUDr. J. Šperl, CSc.)    Toxicita léků a herbálních přípravků (odborný garant: prof. MUDr. L. Vítek, CSc., MBA)

CERTIFIKÁTY: Účast v sekci lékařů je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů ČLK ČR a bude ohodnocena certifikátem.
Účast v sekci zdravotních sester je jako vzdělávací akce garantována Českou asociací sester. 

Odborný program kongresu bude průběžně zveřejňován na www.ces-hep.cz/mhd2018 a www.congressprague.cz/mhd2018.

AKTIVNÍ ÚČAST: Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 15. březen 
2018. Přihlášku k aktivní účasti včetně abstrakt lze podat výlučně prostřednictvím on-line formuláře na www.ces-hep.cz/mhd2018 nebo www.congressprague.cz/mhd2018. 

ABSTRAKTA: Přijata bude pouze ta přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt. Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:
  Název práce
  Jméno autora (autorů) v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou (např. Novák J, Kučera M)
  Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město 
  Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou
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Abstrakta přijatých aktivních sdělení budou publikována formou sborníku. Sborník obdrží registrovaní účastníci při registraci. Elektronická verze abstrakt bude zveřejněna 
31. května 2018 na www.ces-hep.cz/mhd2018.   

REGISTRACE
Registrace je možná pouze prostřednictvím registračního on-line formuláře, který je k dispozici na adrese www.ces-hep.cz/mhd2018 a www.congressprague.cz/mhd2018.

Registrační poplatky

Registrační kategorie Platba přijatá do 15. 3. 2018 Platba přijatá do 15. 4. 2018 Platba přijatá 16. 4. 2018 a později (1)

Lékař | Člen ČHS ČLS JEP                                    750 800 900

Lékař | nečlen ČHS ČLS JEP                                    950 1.000 1.100

Student | lékař před 1. atestací (2) 650 700 800

Lékař | jednodenní účast 16., 17. nebo 18. 5. 450 500 550

Zdravotní sestra | účast na celém kongresu (3) 0 0 0

Zdravotní sestra | jednodenní účast v sekci zdravotních sester 17. 5. (3) 0 0 0

Reprezentant firmy (4) 950 950 950

Doprovodná osoba 500 500 500

Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.
(1) Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 100 Kč. 
(2) Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let (dovršený v roce 2018) a předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu. 
 U lékaře před atestací je nutné předložit potvrzení podepsané vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.
(3) Podmínkou bezplatné registrace v Sekci zdravotních sester je vyplnění a zaslání on-line registračního formuláře.
(4) 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.

Registrační poplatek zahrnuje (s výjimkou kategorie Doprovodná osoba):    registrační průkaz    účastnickou tašku s kongresovými materiály (s výjimkou jednodenní účasti)  
  vstup na odborný program a doprovodnou výstavu    programový sborník 

Registrační poplatek v kategorii Doprovodná osoba zahrnuje:    registrační průkaz    vstup na doprovodnou výstavu    občerstvení s kávou během přestávek odborného programu 

Registrace a platba:    vyplněný registrační on-line formulář odešlete organizátorovi    po zpracování Vaší registrace obdržíte na elektronickou adresu doklad – výzvu k úhradě     
(obsahuje nezbytné údaje k provedení platby)    registrace je platná až dnem připsání Vaší platby na účet organizátora    případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřešíme na místě

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
Nabídku kongresového ubytování naleznete na adrese na www.ces-hep.cz/mhd2018 a www.congressprague.cz/mhd2018. Ubytování si můžete objednat prostřednictvím 
registračního on-line formuláře. Rezervaci ubytování Vám obratem potvrdíme (do vyčerpání kapacity jednotlivých hotelů). Jméno spolubydlícího, s nímž chcete být 
ubytován(a), uveďte ve formuláři v kolonce „poznámka“. V případě speciálních požadavků na ubytování kontaktujte organizátora kongresu. 

DOPROVODNÝ PROGRAM 
Kongresová společná večeře pořádaná ČHS ČLS JEP pro zájemce z řad účastníků kongresu se letos výjimečně koná již první kongresový večer, tedy 16. května od 20.00 hod. Večeře 
není součástí programu kongresu.  Pro vstup na večeři je nezbytné koupit si vstupenku. Doporučujeme zakoupení vstupenky předem prostřednictvím on-line formuláře na www.
congressprague.cz/mhd2018. Vstupné pro registrované účastníky kongresu je 550 Kč (vč. DPH dle platné sazby).

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
do 15. 3. 2018 Zaslání přihlášky k aktivní účasti včetně abstrakt

do 15. 3. 2018 Nejvýhodnější termín pro registraci a objednávku hotelového ubytování

do 15. 4. 2018 Konečný termín pro on-line registraci a objednávku hotelového ubytování

ORGANIZACE KONGRESU
Congress Prague | www.congressprague.cz | office@congressprague.cz 
Registrace a ubytování | +420 241 445 815  
Alena Tučková: alena.tuckova@congressprague.cz | Vendula Šemberová: vendula.semberova@congressprague.cz  
Organizace kongresu / doprovodná výstava firem | +420 241 445 813 
Pavel Revický: pavel.revicky@congressprague.cz | David Vašek: david.vasek@congressprague.cz | Gabriel Novák: gabriel.novak@congressprague.cz 

Registrace, objednávání hotelového ubytování a dalších služeb je možné výlučně prostřednictvím on-line formuláře na adrese www.congressprague.cz/mhd2018, kde jsou 
k dispozici průběžně aktualizované informace a pokyny.  

Podmínkou registrace na kongres je vyplnění a zaslání registračního formuláře a úhrada registračního poplatku na účet organizátora (nezaměňujte s přihláškou k aktivní účasti). 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte organizátora kongresu.
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