Podzimní pracovní den
ČHS ČLS JEP
26. listopadu 2022
Quality Hotel Brno Exhibition Centre****
Pořadatel:
Česká hepatologická
společnost ČLS JEP

congressprague.cz/kongresy/
podzimní pracovní den

Organizátor:
Congress Prague s.r.o.

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
jménem výboru České hepatologické
společnosti ČLS JEP Vás srdečně zveme
na akci Podzimní pracovní den ČHS 2022
do Brna, která se koná 26. listopadu
2022.
Věříme, že přijmete naše pozvání
a těšíme se na setkání s Vámi.
S úctou,
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
a MUDr. Libuše Husová, Ph.D.
odborní garanti a koordinátoři programu

VĚDECKÝ VÝBOR:

CERTIFIKÁT Y:

•
•
•
•

Účast na akci je zařazena do systému celoživotního
vzdělávání dle Stavovského předpisu číslo 16 České
lékařské komory. Aktivní i pasivní účast v lékařské
sekci, včetně zahraničních účastníků, bude
ohodnocena příslušným počtem kreditů s platností
pro země EU. 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
do 14 dnů od skončení vzdělávací akce elektronický
certifikát o účasti na emailovou adresu.

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
•
•
•
•

Radan Brůha, předseda ČHS ČLS JEP
Petr Husa, odborný garant
Libuše Husová, odborný garant
Petra Skalová, organizátor

TÉMATICKÉ OKRUHY:
•
•
•
•

Virové hepatitidy
Cholestatická onemocnění jater
Nádory jater
Transplantace v hepatologii

ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCE:

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
předseda ČHS ČLS JEP

Sobota 26. listopadu
08.45 – 09.50 Registrace, káva před zahájením 			
					 programu
10.00 – 12.00 (dopolední blok odborných přednášek)
12.00 – 13.00 Přestávka s obědem
13.00 – 15.00 (odpolední blok odborných přednášek)

congressprague.cz
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REGISTRACE:

REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE:

ORGANIZACE KONGRESU:

Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční
elektronickou adresou. Vaši registraci po
doručení formuláře obratem zpracujeme a na Vaši
elektronickou adresu obdržíte informaci, že je Vaše
registrace uzavřená a platná.

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

Organizátor:
Congress Prague s.r.o.
Na Celné 826/8
150 00 Praha 5
+420 241 445 759
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz

Registrace na konferenci je možná výlučně on-line
prostředníctvím registračního formuláře.
Upozornění: Registrace je považována za platnou v
okamžiku, kdy obdržíte potvrzení registrace na Vaši
elektronickou adresu.

Kategorie												Cena
Lékař													0 Kč				
Sestra													0 Kč
Reprezentant nad rámec plnění		500 Kč					

Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.

HOTELOVÉ UBY TOVÁNÍ:
Nabídku kongresového ubytování naleznete na
webových stránkách kongresu.
Ubytování si můžete objednat prostřednictvím
registračního on-line formuláře. Rezervaci ubytování
Vám obratem potvrdíme (do vyčerpání kapacity
jednotlivých hotelů). Jméno spolubydlícího(cí),
s nímž chcete být ubytován(a), uveďte ve formuláři
v kolonce „poznámka“.
KONGRESOVÝ OBĚD:
Kongresový oběd je součástí registračního poplatku.
Zájemci z řad registrovaných účastníků kongresu
si mohou kongresový bufetový oběd s nápojem
objednat on-line prostřednictvím formuláře.

Odpovědný zástupce
za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: +420 774 923 353
e-mail:petra.skalova@congressprague.cz
Koordinátor pro partnery a vystavovatele:
(farmaceutické společnosti):
Bohumil Sedlák
Tel.: +420 605 781 945
e-mail: exhibitors@congressprague.cz
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Nikola Houdková
Tel.:+420 607 948 924
e-mail: nikola.houdkova@congressprague.cz

Registrační poplatky
1) Při registraci na místě (v registračním centru
kongresu) je 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.
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