Prusíkův večer
Přednáškový večer Spolku českých lékařů ČLS JEP
a IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha
23. května 2022, 17:00 hod.
Lékařský dům, Praha 2
Pořadatel:
IV. interní klinika 1. LF UK
a VFN Praha
Organizátor:
Congress Prague s.r.o.
congressprague.cz/
prusíkův večer

REGISTRAČNÍ POPLATKY:

PROGRAM:
Koordinátor:
prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

Kategorie									do 23. května 20221)
Účastník														0 Kč		

Téma:
Běžné choroby v nových souvislostech

Reprezentant firmy nad rámec plnění2)		 900 Kč		

Přednášky:
Úvodní slovo
Radan Brůha		

											 5 min.

Nový nemocniční dietní systém 					15 min.
František Novák
Význam analýzy lipidů pro klinickou praxi 15 min.
Marek Vecka
Screening jaterních chorob v rizikových
skupinách
Václav Šmíd

15 min.

Časná diagnostika karcinomu pankreatu
Tomáš Krechler

15 min.

Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.
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.

REGISTRACE:

REGISTRACE ZAHRNUJE:

Registrace na kongres je možná výlučně
prostřednictvím on-line formuláře na webových
stránkách kongresu. Registrace je platná okamžikem
potvrzení, které obdržíte na svůj email.

• registrační průkaz,
• účastnickou tašku s kongresovými materiály,
• vstup na odborný program a doprovodnou 				
výstavu,
• občerstvení s kávou po skončení odborného 			
programu.

CERTIFIKÁT Y
Účast na akci je zařazena do systému celoživotního
vzdělávání dle Stavovského předpisu číslo 16
České lékařské komory. Registrovaní účastníci
Prusíkova večera, kteří absolvují odborný program,
obdrží certifikát s příslušným počtem kreditů,
s platností pro země EU, na svou elektronickou
adresu do 14 dnů od skončení akce.
congressprague.cz

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
e-mail: petra.skalova@congressprague.cz
Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):
Petra Vaňoučková
Tel.: +420 724 488 565
e-mail: petra.vanouckova@congressprague.cz
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Nikola Houdková
Tel.: +420 607 948 924
e-mail: nikola.houdkova@congressprague.cz

c

