
Pořadatel: 
Česká hepatologická společnost ČLS JEP  
ve spolupráci s Českou lékařskou společností 
JEP a Českou asociací sester.

Organizátor:
Congress Prague

nový náhradní termín

12. – 14. května 2021

www.congressprague.cz/
kongresy/mhd2021.html

XLVIII.

MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 
Výroční kongres České hepatologické  
společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí

Kongres bude pořádán ON-LINE

http://www.congressprague.cz/kongresy/mhd2021.html
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12. – 14. května 2021

XLVIII. MÁJOVÉ  
HEPATOLOGICKÉ DNY

www.congressprague.cz/ 
kongresy/mhd2021.html

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na výroční kongres České hepatologické společnosti ČLS JEP – XLVIII. májové 
hepatologické dny, které se konají 12. – 14. května 2021. Kongres bude zcela jiný než předchozích 47 
ročníků. Vzhledem k současné situaci jsme se museli rozhodnout pro online verzi. Budeme vysílat ze 
studia, počítáme s tím, že přednášející budou ve studiu přítomni „naživo“ a bude tak alespoň umožněn 
aktivní online kontakt s posluchači. Snažili jsme se zachovat podobný koncept jako při klasickém 
kongresu – hlavní náplní bude postgraduální kurz, ale chceme dát prostor i volným sdělením (formou 
přednášek i posterů), nelékařské sekci a samozřejmě i firemním sympoziím.
Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a že se po roční přestávce setkáme alespoň v online prostředí.

Za pořadatele:
prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.  doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.  
předseda České hepatologické  vědecký sekretář České hepatologické 
společnosti ČLS JEP společnosti ČLS JEP

Koordinátor odborného programu kongresu

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
+420 224 962 506, bruha@cesnet.cz

Hlavní témata odborného programu

Sekce lékařů: 
• Virové hepatitidy
• Cirhóza, portální hypertenze a další komplikace
• Nádorová onemocnění jater
• Experimentální hepatologie

Sekce nelékařského zdravotnického personálu: 
• Odborná hepatologická témata 
•  Aktuální pracovní problémy  

hepatologických pracovišť

Postgraduální kurz ČHS:
• Virové hepatitidy
• Hepatocelulární karcinom
• Portální hypertenze 
• Metabolické choroby jater

Odborný program kongresu bude  
průběžně zveřejňován na:  
www.ces-hep.cz a www.congressprague.cz 
/kongresy/mhd2021.html.
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Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu je možná formou 
volného sdělení nebo posterové prezentace. 
Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně 
abstrakt je 22. března 2021. Přihlášku lze podat 
pouze prostřednictvím on-line formuláře.

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 (úvod, metody, výsledky, závěr).

Parametry pro abstrakta autorských přednášek 
zařazených do postgraduálního vzdělávacího 
kurzu ČHS 2021:
•  maximální rozsah – dvě textové stránky,
•  přehled citací (max. 10 prací),
•  maximálně dvě grafické přílohy (tabulky, grafy).

Abstrakta přijatých sdělení budou publikována 
v online sborníku, který obdrží účastníci před 
zahájením kongresu.  Elektronická verze abstrakt 
bude také zveřejněna do 28. května 2021 na 
internetové adrese: www.ces-hep.cz.

Certifikáty

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu 
číslo 16 České lékařské komory. Účast v sekci lékařů 
je zařazena do systému celoživotního vzdělávání 
lékařů ČLK ČR a bude ohodnocena příslušným počtem 
kreditů. Za účast v sekci nelékařského zdravotnického 
personálu bude vydáno potvrzení o účasti 
s příslušným počtem absolvovaných hodin. Program 
sekce je garantován Českou asociací sester.

Organizace kongresu

Congress Prague, s.r.o.,
Na Celné 826/8, 150 00  Praha 5
www.congressprague.cz

Odpovědný zástupce za organizační 
zajištění kongresu
Petra Skalová, tel. +420 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz  

Koordinátor pro partnery a vystavovatele
Lucie Vančurová, tel. +420 606 733 489
lucie.vancurova@congressprague.cz  

Koordinátor pro registrace
Pavlína Krejčová, tel. +420 241 445 759  
pavlina.krejcova@congressprague.cz
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Registrace a platba

 
 

 
 

  

Registrace

Registrace na kongres je možná výlučně  
on-line na: www.congressprague.cz/ 
kongresy/mhd2021.html

Upozornění: Registrace je považována za platnou v okamžiku, kdy účastník zaplatí 
registrační poplatek na účet organizátora.

Registrační poplatek zahrnuje:  
•  registrační průkaz a instrukce pro účastníky virtuálního kongresu,
•  on-line účastnickou tašku s kongresovými materiály,
•  vstup na on-line odborný program,
•  vstup na on-line doprovodnou výstavu,
•  on-line programový sborník s abstrakty,
•  archiv přednášek a doprovodné výstavy po skončení kongresu.

nový náhradní termín

12. – 14. května 2021

XLVIII. MÁJOVÉ  
HEPATOLOGICKÉ DNY

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Platba přijatá

Kategorie do 12. 3. 2021 do 1. 5. 2021 od 2. 5. 2021(1)

Lékař | člen ČHS ČLS JEP, člen ČGS ČSL JEP 750,– 800,– 900,–

Lékař | nečlen ČHS ČLS JEP 950,– 1.000,– 1.100,–

Lékař | student před 1. atestací(2) 650,– 700,– 800,–

Lékař | jednodenní účast 12., 13., nebo 14. 5. 450,– 500,– 550,–

Zdravotní sestra | účast na celém kongresu 500,– 600,– 700,–

Zdravotní sestra | jednodenní účast  
v sekci zdravotních sester

300,– 350,– 400,–

Reprezentant firmy(3) 950,– 950,– 950,–
Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.

Registrační poplatky
 

(2)   Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let (dovršený v roce 2021) a předložení kopie potvrzení 
o postgraduálním studiu. U lékaře před atestací je nutné předložit potvrzení podepsané vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.

(3)   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.

www.congressprague.cz/ 
kongresy/mhd2021.html

ON-LINE

Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou. Vaši 
registraci po doručení formuláře obratem zpracujeme a na Vaši elektronickou 
adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě, která obsahuje všechny údaje 
nezbytné k provedení platby. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše 
registrace uzavřená a platná. 

(1) Při registraci online od 3. 5. 2021 a později je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
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