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Multiparametrický ultrazvuk jater
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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
milí přátelé ultrazvukové diagnostiky, 

srdečně Vás zveme na 3. konferenci o  ultra
zvukové elastografii jater a neinvazivní dia
gnostice jaterních onemocnění, která se 
uskuteční 8. září  2023 v konferenčním 
centru O2 Universum v Praze. 
Ultrazvuková elastografie jater zásadním 
způsobem změnila klinickou  praxi a v sou
časné době je rutinním vyšetřením. 
V  aspektu hodnocení fibrózy nahradila ja
terní biopsii. Multiparametrický ultrazvuk 
jater pak představuje nový koncept kom
pletní neinvazivní diagnostiky, který umož
ňuje stanovení diagnózy během jednoho 
vyšetření.   
Těšíme se na setkání a diskuzi s Vámi,

Halima Gottfriedová
za pořadatele

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE:

Odborný garant: Halima Gottfriedová

08:30 – 09:00  Registrace

09:00 – 09:05  Zahájení konference

I. blok přednášek 

09:05 – 09:20  Ultrazvuková elastografie jater –    
      fyzikální princip a přehled metod
      M. Kocián, Visual Medicine
      Olomouc, Asklepios Klinik      
      Burglengenfeld

09:25 – 09:40  Příprava pacienta, správná 
      technika vyšetření
      G. Suchánková, IKEM Praha

09:45 – 10:00  Limity metody, chyby, správná     
      interpretace nálezu

10:05 – 10:20  Tuhost jater v histologickém obraze

10:25 – 10:40  Ultrazvukové metody hodnotící    
      množství tuku v játrech
      V. Šmíd, VFN Praha

10:45 – 11:00  Ultrazvuková elastografie jater 
      v diagnóze metabolického tukového  
      onemocnění
      K. Dvořák, KN Liberec

11.05 – 11.25  Přestávka s občerstvením

II. blok přednášek

11:25 – 11:40  Ultrazvuková elastografie jater 
      v diagnóze alkoholového       
      onemocnění
      I. Hoffmanová, FNM Praha 

11:45 – 12:00  Ultrazvuková elastografie jater 
      u chronické HBV a HCV infekce
      K. Chmelová, IKEM Praha

12:05 – 12:20  Elastografie jater a sleziny 
      v diferenciální diagnostice portální   
      hypertenze, predikce komplikací
      T. Fejfar, FN Hradec Králové

12:25 – 12:40  Elastografie jater u dětí
      R. Kotalová, M. Durilová, K. Mitrová,  
      FNM Praha 

12:45 – 13:00  Význam elastografie v algoritmu    
       rozhodování u jaterních resekcí 
      M. Oliverius, FNKV Praha

13:05 – 13:20  Multiparametrický ultrazvuk jater
      H. Gottfriedová, IKEM Praha

13:30 – 14:30  Společný oběd

14:30 – 17:30  Praktická část: demonstrace     
      metody a přístrojů, hands-on.



REGISTRACE A PLATBA: 

Registrace na kongres je možná výlučně 
prostřednictvím online formuláře na webových 
stránkách kongresu. Registrace je platná okamžikem 
potvrzení, které obdržíte na svůj email. Registrační 
průkaz je osobní a nepřenosný.

REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE:

• vstup na odborný program a doprovodnou     
   výstavu,
• programový sborník,
• účastnickou tašku s kongresovými materiály, 
• občerstvení s kávou během přestávek odborného   
   programu,
• kongresový oběd.

congressprague.cz c

Kategorie                  do 30. června 2023    1. července 2023 a později(1)

Lékař člen ČHS ČLS JEP / ČGS ČLS JEP         1 050 Kč         1 250 Kč

Ostatní účastník  lékař                    1 150  Kč              1 350 Kč

Zdravotnický pracovník v nelékařských profesích       700 Kč                       800 Kč

Reprezentant firmy(2)                   1 100   Kč                                       

  Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.

Registrační poplatky

1) Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude 
vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku 
účtován doplatek 200 Kč.

2) 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.

CERTIFIKÁTY:

Účast na akci je zařazena do systému celoživotního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu číslo 16 České 
lékařské komory. Registrovaní účastníci konference 
Elastografie jater 2023, kteří absolvují odborný 
program, obdrží certifikát se 7 kredity, s platností 
pro EU, na svou elektronickou adresu do 14 dnů od 
skončení akce. Účast zdravotnických pracovníků v 
nelékařských profesích je hodnocena jako součást 
osobního vzdělávání a probíhá ve spolupráci 
s Profesní a odborovou unií zdravotnických 
pracovníků (POUZP). Registrovaní účastníci obdrží 
certifikát o účasti na svou elektronickou adresu do 
14 dnů od skončení akce. 

ORGANIZACE KONGRESU:  

Organizátor:                                         
Congress Prague s.r.o.
Na Celné 826/8
150 00 Praha 5
www.congressprague.cz                         
office@congressprague.cz
 
Odpovědný zástupce 
za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: +420 774 923 353
email:petra.skalova@congressprague.cz
 
Koordinátor pro partnery a vystavovatele:
(farmaceutické společnosti): 
Bohumil Sedlák
Tel.: +420 605 781 945
email: exhibitors@congressprague.cz
 
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Silvie Krejsková
Tel.: +420 775 948 924
email: silvie.krejskova@congressprague.cz

https://www.congressprague.cz/kongresy/eja2023/registrace/regform.html

