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            PROGRAM SYMPOZIA 
 

            Pracovní verze k datu 24. září 2018, s výhradou další aktualizace 
 

NEDĚLE 13. ledna 2019 

Organizační zajištění 
10.00 – 20.00  Registrace (Hotel Harmony, foyer recepce) 
10.00 – 17.00   Příprava doprovodné výstavy (Hotel Harmony, foyer přízemí a foyer kongresového sálu) 

10.00 – 20.00   Příprava posterové sekce (Hotel Harmony, kongresový sál) 
 

ODBORNÝ PROGRAM 
 17.00 –  19.00  1 – Andrologie   
 

 19.30 – 20.30   Večeře pro registrované účastníky 
 

PONDĚLÍ 14. ledna 2019 
 

Organizační zajištění 
08.00 – 20.00    Registrace (Hotel Harmony, foyer recepce) 
08.00 – 19.00    Doprovodná výstava (Hotel Harmony, foyer přízemí a foyer kongresového sálu) 
08.00 – 19.00    Posterová sekce (Hotel Harmony, kongresový sál)  
  

V době odborného programu budou na stánku firmy Olympus Czech Group (2. poschodí) účastníkům k dispozici 
laparoskopické trenažéry včetně odborné obsluhy.  

 

ODBORNÝ PROGRAM 

 08.00 – 10.00  2 – Instilační léčba v urologii 

11.00 – 12.00  3 – Novinky v operačních technologiích v urologii I. 

12.00 – 14.00  4 – Prohlídka posterů 

 14.00 – 16.00  5 – Video-sekce (Jak se co dělá I.)     

16.00 – 18.00  6 – Funkční urologie I. – Poruchy evakuace dolních močových cest  

18.00 – 19.00  7 – Novinky v operačních technologiích v urologii II 

 20.00:  Doprovodný program: (Společenské prostory Hotelu Harmony)                                 

Koncert a společná večeře pořádaná pro registrované účastníky sympozia Urologickou klinikou Všeobecné 
fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Urologickou klinikou Fakultní nemocnice 
v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze – pořadateli sympozia.  
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(Doprovodný program není součástí programu sympozia, koná se v čase mimo program sympozia a pro vstup na něj je 
nutné si koupit vstupenku)   
 

ÚTERÝ 15. ledna 2019 

Organizační zajištění 
08.00 – 20.00   Registrace (Hotel Harmony, foyer recepce) 

08.00 – 19.00    Doprovodná výstava (Hotel Harmony, foyer přízemí a foyer kongresového sálu) 

08.00 – 19.00    Posterová sekce (Hotel Harmony, kongresový sál)   
 

V době odborného programu budou na stánku firmy Olympus Czech Group (2. poschodí) účastníkům k dispozici 
laparoskopické trenažéry včetně odborné obsluhy.  
 

ODBORNÝ PROGRAM 

 08.00 – 10.00  8 – Funkční urologie II. – Poruchy kontinence u dětí 

 10.00 – 1.00  9 – Funkční urologie III. – Poruchy kontinence u dospělých 

12.00 – 14.00               10 – Prohlídka posterů 

 14.00 – 16.00               11 – Video-sekce  (Jak se co dělá II.)    

16.00 – 18.00  12 – Litiáza a endourologie 

 18.00 – 19.00  13 – Právní problematika v urologii 

 19.00 – 20.00  14 –  Informace GPPU, SAU 

 20.00 – 21.00:  Večeře pro registrované účastníky 

 

STŘEDA 16. ledna 2019 

Organizační zajištění 
08.00 – 12.00   Registrace (Hotel Harmony, foyer recepce) 

08.00 – 11.00   Doprovodná výstava (Hotel Harmony, foyer přízemí a foyer kongresového sálu) 
08.00 – 11.00  Posterová sekce (Hotel Harmony, kongresový sál)   

 
V době odborného programu budou na stánku firmy Olympus Czech Group (2. poschodí) účastníkům k dispozici 
laparoskopické trenažéry včetně odborné obsluhy.  
 

ODBORNÝ PROGRAM 

             08.00 – 10.00               15 – Biopsie prostaty – praktické provedení v moderní urologii 

10.00 – 12.00  16 – Karcinom prostaty v kazuistikách 

 

Příprava programu: libor.zamecnik@vfn.cz; marek.schmidt@fnmotol.cz 

             Organizační agentura: https://www.congressprague.cz/kongresy/zus2019.html 
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