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Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory.

ZÁŠTITA

Záštitu nad kongresem 38. české a slovenské endoskopické dny převzali:

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

POŘADATELÉ

Endoskopická sekce České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

 
Endoskopická sekcia Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení kolegové,

rádi bychom vás přivítali na 38. českých a slovenských endoskopických dnech 5.–6. května 2016 v Hradci 
Králové. 

Kongres se do Hradce Králové vrací po čtyřech letech. Strukturou programu chceme na rok 2012 navázat 
a pokračovat ve dlouholeté tradici tohoto mezinárodního kongresu v novodobém pojetí. Velmi si vážíme 
dlouholeté spolupráce se slovenskými kolegy a vzájemné výměny zkušeností, tuto tradici bychom chtěli 
i nadále udržet a posilovat. 

České a slovenské endoskopické dny budou dvoudenním kongresem. První den se uskuteční živý přenos 
výkonů z endoskopické jednotky II. interní gastroenterologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní 
nemocnice Hradec Králové s účastí zahraničního hosta následovaný volnými sděleními. Druhý den dopoledne 
proběhne postgraduální kurz s přednáškami předních českých a slovenských gastroenterologů na téma 
krvácení do trávicí trubice. Odpolední program bude zaměřen na novinky v endoskopii, kaleidoskop 
a videomaratón. 

V letošním roce bude v Hradci Králové váženým hostem kongresu profesor Hironori Yamamoto z Jichi Medical 
University v Japonsku, bude to již třetí návštěva tohoto významného gastroenterologa na našem pracovišti. 
Profesora Yamamoto jistě není potřeba představovat, je nejen vynálezcem dvojbalonového enteroskopu, 
který zavedl do praxe v roce 2001, ale i vynikajícím endoskopistou, předním odborníkem v endoskopické 
submukózní disekci, vynikajícím pedagogem a vůdčí osobností v gastrointestinální endoskopii. V rámci 
živého přenosu výkonů budeme moci obdivovat jeho endoskopické umění a zkušenosti. Jeho přednášku 
o nové technice endoskopické submukózní disekce: „The pocket-creation method of ESD“ vyslechneme první 
den workshopu. 

Nedílnou součástí kongresu bude již tradiční běh proti kolorektálnímu karcinomu po ukončení odpoledního 
odborného programu ve čtvrtek. Společenský večer jistě oživí přednáška prof. Lukáše k 700. výročí narození 
našeho největšího panovníka „Zdravotní stav Otce vlasti Karla IV“. 

prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. 
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
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ODBORNÝ PROGRAM

ČTVRTEK 5. 5. 2016

08:30–08:40 Slavnostní zahájení a úvodní slovo  Malý sál

Blok I Živé endoskopické přenosy Malý sál
08:40–10:30 Předsednictví: M. Lukáš, L. Jurgoš, J. Bureš

10:30–10:45 Kávová přestávka

Blok II Živé endoskopické přenosy Malý sál
10:45–12:15 Předsednictví: P. Falt, F. Závada, J. Záň

Blok III State-of-the-art lecture  Malý sál
12:15-12:45 Předsednictví: P. Falt, F. Závada, J. Záň
 The pocket-creation method of ESD 
 H. Yamamoto (Tochigi, Japonsko)

12:45–13:30 Polední přestávka

Blok IV Živé endoskopické přenosy Malý sál
13:30–15:15 Předsednictví: J. Špičák, M. Zakuciová, I. Mikoviny Kajzrlíková

15:15–15:30 Kávová přestávka

VÝBORY

 

KONTAKTY

Prezidentka kongresu
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
 
Sekretář kongresu
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

Organizační výbor
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Sylvie Cvejnová
MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D.
Květoslava Hametová Vašíčková
MUDr. Darina Kohoutová, Ph.D.
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. 
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
MUDr. Rudolf Repák 
MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

Vědecký výbor
MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, Ph.D.
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
MUDr. Branislav Kunčák, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D.
MUDr. Boris Pekárek, Ph.D.
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
prof. MUDr. Antonín Vavrečka, CSc.
MUDr. Eduard Veselíny, Ph.D.
MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
MUDr. Jozef Záň, Ph.D.
doc. MUDr. Zuzana Zelinková, Ph.D.

Technický sekretariát kongresu
(registrace, ubytování, sponzoring, výstava, 
technická organizace akce)

GUARANT International
Na Pankráci 17
140 21 Praha 4

Tel.:  +420 284 001 444
Fax:  +420 284 001 448
E-mail:  endoskopie2016@guarant.cz
Web:  www.endoskopickedny2016.cz

Vědecký sekretariát kongresu
(odborný program)

prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

II. interní gastroenterologická klinika Lékařské 
fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Tel.:  +420 495 834 240
Fax:  +420 495 834 785
E-mail:  kopacmar@fnhk.cz
E-mail:  rejchrt@lfhk.cuni.cz
Web:  www.kcvl.cz
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PÁTEK 6. 5. 2016

09:00–09:10 Ocenění za nejlepší kazuistiku v časopisu Gastroenterologie a hepatologie   Malý sál
za rok 2015 a ocenění k 20-ti letému výročí založení Pracovní skupiny pro IBD 

 M. Lukáš (Praha)

Blok VI Slavnostní Hradského přednáška Malý sál
09:10–09:40 Předsednictví: M. Kopáčová, L. Jurgoš
 Digestivní endoskopie – evidence based a/nebo ars medici? 
 S. Rejchrt (Hradec Králové)

Blok VII Postgraduální kurz: Krvácení do GIT Malý sál
09:40–11:25 Předsednictví: M. Zavoral, P. Vítek
 Přístup k pacientovi s krvácením do GIT
 P. Vítek (Frýdek-Místek)
 Endoskopická léčba variceálního krvácení 
 T. Hucl (Praha)
 Endoskopická léčba nevariceálního krvácení do horní části GIT
 J. Záň (Ružomberok)
 Krvácení do střední části GIT
 M. Kopáčová (Hradec Králové)
 Endoskopická léčba krvácení do dolní části GIT
 B. Pekárek (Bratislava)

11:25–11:40 Kávová přestávka

Blok VIII Postgraduální kurz: Krvácení do GIT Malý sál
11:40–13:15 Předsednictví: B. Kunčák, J. Martínek
 Možnosti endoskopické hemostázy - tipy a triky 
 V. Nosek (Jablonec nad Nisou)
 Radiologické metody diagnostiky a léčby krvácení do GIT 
 A. Krajina (Hradec Králové)
 Krvácení při a po endoskopických terapeutických výkonech 
 O. Urban (Ostrava)
 Krvácení po endoskopické papilotomii 
 M. Zavoral (Praha)
 Komplikace endoskopické hemostázy
 S. Rejchrt (Hradec Králové)

Blok V Volná sdělení Malý sál
15:30–17:00 Předsednictví: A. Vavrečka, P. Dítě
 Přínos nízkoobjemových roztoků v přípravě ke koloskopii 
 V. Kojecký (Zlín)
 Endoskopický duodeno-jejunální bypass (EndoBarrier) jako nový terapeutický přístup 

u obézních diabetiků 2. typu: efektivita a faktory predikující optimální efekt 
 M. Beneš, T. Hucl, P. Drastich, R. Keil, Z. Vlasáková, T. Pelikánová, P. Kaválková, M. Mráz, 

Z. Lacinová, M. Haluzík, J. Špičák (Praha)
 Efektivita endoskopické léčby aktivního nevarikózního krvácení do horní části trávicího 

traktu 
 M. Konečný (Olomouc)
 Asociace HLA-DQB1 inzerce s idiopatickou achalázií a první genotypicko-fenotypická 

studie s využitím klasifi kace achalázie dle high-resolution manometrie
 Z. Vacková, S. Niebisch, J. Becker, N. Kosiol, N. Kreuser, V. Schüller, S. Heinrichs, T. Hess, 

M. M. Nöthen, I. Gockel, J. Špičák, J. Schumacher, J. Martínek (Praha, Lipsko, Bonn)
 Indikátory kvality ERCP
 A. Vavrečka (Bratislava) 
 Vliv vodou asistovaného zavádění koloskopu a insufl ace oxidu uhličitého 

na postprocedurální dyskomfort - bicentrická, randomizovaná studie
 P. Falt, S. Cadoni, FW. Leung (Ostrava, Iglesias, Los Angeles)

18:00–18:30 Běh proti kolorektálnímu karcinomu

19:30–23:00 Společenský večer Restaurace Kongresového centra Aldis
 Zdravotní stav Otce vlasti Karla IV. Přednáška k 700. výročí narození našeho největšího 

panovníka
 M. Lukáš (Praha)
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Blok XII Videomaratón Přednáškový sál
15:30–16:45 Předsednictví: V. Nosek, E. Veselíny
 Endoskopické řešení volvulu sigmatu 
 I. Mikoviny Kajzrlíková, P. Vítek, M. Chrostek (Frýdek-Místek)
 Endoskopicky asistovaná laparoskopická resekce céka s objemnou LST lézí 
 N. Brogyuk, M. Zavoral, Š. Suchánek (Praha)
 Endoskopická sleeve gastroplastika - primární bariatrický endoskopicky výkon redukující 

objem žaludku, provedení dvěma různými technikami 
 E. Machytka (Ostrava)
 Endoskopická drenáž akutní nekrotické kolekce u těžké akutní pankreatitidy 
 P. Vítek (Frýdek-Místek)
 Peripankreatická nekrektomie cestou perkutánně zavedeného samoexpandibilního 

metalického stentu 
 T. Hucl, P. Mačinga, Z. Vacková, J. Beran, J. Špičák (Praha)
 Ošetření dehiscence gastro-entero anastomózy endoskopickým šitím 
 J. Stehlík (Ústí nad Labem)
 Extrakce cizího tělesa z žaludku
 Š. Šembera (Hradec Králové)

16:45–16:50 Ukončení kongresu  Malý sál
 M. Kopáčová

13:15–14:00 Polední přestávka
 Postery (foyer)

Blok IX Novinky v endoskopii Malý sál
14:00–15:15 Předsednictví: O. Urban, T. Hlavatý
 Možnosti endoskopické terapie u Crohnovy nemoci 
 M. Lukáš (Praha)
 POEM 
 J. Martínek (Praha)
 Ablační terapie neoplázií v Barrettově jícnu 
 D. Kohoutová, L. Lovat (Hradec Králové, Londýn)
 Gastrický adenokarcinom a proximální polypóza žaludku (GAPPS) 
 R. Repák, D. Kohoutová, M. Podhola, S. Rejchrt, M. Minárik, M. Leško, J. Bureš 

(Hradec Králové, Praha)

Blok XI Jak to dělám já Přednáškový sál
14:00–15:15 Předsednictví: M. Kopáčová, B. Pekárek
 Možnosti endoskopického řešení malých lézí tračníku 
 M. Kopáčová (Hradec Králové)
 Obtížná choledocholithiáza 
 E. Veselíny (Košice) 
 EUS navigované výkony 
 K. Mareš, I. Pagáč (Praha)
 Kontrastní endosonografi e a diferenciální diagnostika solidních pankreatických tumorů
 B. Bunganič (Praha)

15:15–15:30 Kávová přestávka

Blok X Kaleidoskop Malý sál
15:30–16:45 Předsednictví: Z. Zelinková, T. Douda
 Ergonomie práce endoskopisty 
 Z. Zelinková (Bratislava)
 Endoskopická diagnostika a klasifi kace časných neoplázií 
 I. Tachecí (Hradec Králové)
 Slizniční dysplázie u idiopatických střevních zánětů 
 T. Douda (Hradec Králové)
 Endoskopický obraz céliakie 
 J. Bureš (Hradec Králové)



•  OPTICKÉ  
ZVĚTŠENÍ OBRAZU  

• MULTI ZOOM 

• CMOS TECHNOLOGIE

EG-600ZW
EC-600ZW/M/L
Zvětšovací endoskopy řady 600

EG 600ZW
EC-600ZW/M/L
Zvětšovací endoskopy řady 600

FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka
U Nákladového nádraží 2/1949, 130 00 Praha 3, Česká republika, www.fujifi lm.eu

In the pursuit of the perfect endoscopy system, Olympus introduces EVIS EXERA III
as the next milestone towards improved clinical outcomes.

For more information, please visit www.olympus.cz

EVIS EXERA III
Advancing the Art of Endoscopy.

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU
Evropská 176/16, 160 41 Praha 6, tel.: +420 221 985 111, e-mail: info@olympus.cz, www.olympus.cz



Dosažení klinické remise u 42 % pacientů s UC 
a 39 % pacientů s CD1

Cíleným mechanismem účinku se liší 
od anti-TNF  přípravků1

Jednotná dávka pro všechny pacienty: 
300 mg i.v. infuze v týdny 0, 2, 6 
a pak každých 8 týdnů1

První a jediný biologický 
přípravek se selektivním 
účinkem ve střevě1,2

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
Panorama Business Center, Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2, www.takeda.cz

Entyvio 300 mg: první a jediný biologický přípravek se selektivním 
účinkem ve střevě pro pacienty s ulcerózní kolitidou (UC)  

nebo Crohnovou chorobou (CD) 1,2

PRECIZNOST V LÉČBĚ

Zkrácené informace o léčivém přípravku
      Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.
Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. 
Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace: Ulcerózní kolitida: Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou, u nichž buď nastala neadekvátní odpověď 
na konvenční terapii, nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF ), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Crohnova choroba: Léčba :
dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou, u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii, nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího 
faktoru alfa (TNF ), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Dávkování a způsob podání: Ulcerózní kolitida: Doporučená dávka je 300 mg podávaných 
intravenózní infuzí v týdny nula, dva a šest a pak každých osm týdnů. Pokud se neprokáže léčebný přínos do týdne 10, je zapotřebí pečlivě znovu posoudit pokračující léčbu. Někteří pacienti, 
u nichž došlo k poklesu odpovědi, mohou mít prospěch ze zvýšení frekvence podávání přípravku na každé čtyři týdny. Pokud bude léčba přerušena a bude zapotřebí léčbu přípravkem 
Entyvio obnovit, je možné zvážit podávání každé čtyři týdny. Crohnova choroba: Doporučená dávka je 300 mg podávaných intravenózní infuzí v týdny nula, dva a šest a pak každých osm 
týdnů. Pacienti s Crohnovou chorobou, u nichž nedošlo k odpovědi na léčbu, mohou mít prospěch z dávky přípravku Entyvio v týdnu 10. U pacientů, kteří na léčbu reagují, pokračujte od 
týdne 14 v terapii každých osm týdnů. Pokud se neprokáže léčebný přínos do týdne 14, v léčbě pacientů s Crohnovou chorobou by se nemělo pokračovat. Někteří pacienti, u nichž došlo 
k poklesu odpovědi, mohou mít prospěch ze zvýšení frekvence podávání přípravku Entyvio 300 mg na každé čtyři týdny. Pokud bude léčba přerušena a bude zapotřebí léčbu přípravkem 
Entyvio obnovit, je možné zvážit podávání každé čtyři týdny. Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování 
nevyžaduje. U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater nebyl zkoumán. Přípravek Entyvio je určen pouze k intravenóznímu podání jako intravenózní infuze po dobu 30 minut. Před 
podáním je zapotřebí jej rekonstituovat a dále naředit (viz SPC). Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou 
tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: Všechny pacienty je třeba sledovat 
během každé infuze a dále přibližně jednu hodinu (u prvních dvou infuzí dvě hodiny) po ukončení infuze. Byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) a hypersenzitivní reakce. Existuje 
potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby vedolizumabem musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu podle 
místní praxe. Pokud vznikne podezření na PML, léčba vedolizumabem se musí přerušit; pokud se potvrdí, léčba se musí trvale zastavit. Nejsou k dispozici žádné údaje z klinických studií 
o souběžném používání vedolizumabu s biologickými imunosupresivy. Proto se používání přípravku Entyvio u takových pacientů nedoporučuje. Pacienti podstupující léčbu vedolizumabem 
mohou pokračovat v očkování neživými vakcínami. Očkování vakcínou proti chřipce by se mělo provádět injekčním podáním ve shodě s rutinní klinickou praxí. Ostatní živé vakcíny lze podávat 
souběžně s vedolizumabem pouze v případě, že přínosy jasně převažují nad riziky. Indukce remise Crohnovy choroby může u některých pacientů trvat až 14 týdnů. Vedolizumab podávaný 
pacientům bez souběžné léčby kortikosteroidy může být méně účinný v indukci remise Crohnovy choroby než u pacientů, kteří již užívají souběžně kortikosteroidy. Lékové interakce:
Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů (azathioprin, 6 merkaptopurin a methotrexát) a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. 
Účinek vedolizumabu na farmakokinetiku běžně společně podávaných léčivých látek nebyl zkoumán. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s přípravkem Entyvio používat 
s opatrností. Těhotenství a kojení: U žen ve fertilním věku se důrazně doporučuje, aby používaly adekvátní antikoncepci k zabránění početí a pokračovaly v jejím užívání nejméně 18 týdnů 
od poslední léčby přípravkem Entyvio. Přípravek Entyvio lze v těhotenství použít pouze tehdy, když přínosy jasně převažují nad jakýmkoli potenciálním rizikem pro matku a dítě. Protože se 
protilátky z těla matky (IgG) vylučují do mateřského mléka, doporučuje se, aby rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo přerušit/zdržet se léčby přípravkem Entyvio bralo v úvahu přínos kojení 
pro dítě a přínos léčby pro ženu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:

j p j y
 Přípravek Entyvio může mít malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, protože u malého počtu 

pacientů byly hlášeny závratě. Nežádoucí účinky: Velmi časté: Nasofaryngitida, bolest hlavy, artalgie. Časté: Bronchitida, gastroenteritida, infekce horních cest dýchacích, chřipka, sinusitida, :
faryngitida, parestézie, hypertenze, orofaryngeální bolest, ucpaný nos, kašel, anální absces, anální fisura, nauzea, dyspepsie, zácpa, abdominální distenze, flatulence, hemoroidy, vyrážka, 
pruritus, ekzém, erytém, noční pocení, akné, svalové spazmy, bolest zad, svalová slabost, únava, bolest v končetinách, pyrexie. Ostatní viz SPC. Ve studiích s vedolizumabem byly hlášeny 
závažné infekce, které zahrnují tuberkulózu, sepse (některé fatální), salmonelovou sepsi, listeriovou meningitidu a cytomegalovirovou kolitidu. Výsledky z klinického programu do dnešního 
dne nenaznačují zvýšené riziko malignity při léčbě vedolizumabem, avšak počet malignit byl malý a dlouhodobá expozice byla omezená. Dlouhodobá hodnocení bezpečnosti probíhají. 
Doba použitelnosti: 3 roky. Z mikrobiologického hlediska má být infuzní roztok použit okamžitě. Doba a podmínky uchovávání přípravku po naředění před použitím jsou v odpovědnosti ti 
uživatele a normálně by neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 °C až 8 °C, 12 hodin při teplotě 20 °C až 25 °C. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Injekční lahvičku uchovávejtee 
v chv ladničce (2 °C- 8 °C) v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Rekonstituovaný nebo naředěný roztok chraňte před mrazem. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharmaa 
A/S,A  Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001. Datum poslední revize: 20. 8. 2015.
PřípPřípP ravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravkvkku.u.u.
Reference: 1. SPC Entyvio 300 mg. 2. Pedersen J et. al. World J Gastroenterol 2014; 20(1): 64-77. 
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POSTERY

Předsednictví: P. Falt, I. Tachecí
Řízená diskuse u posterů proběhne ve čtvrtek 5. 5. 2016 od 13:20 do 13:40 ve foyer.

Seznam posterů 
P01   Radiofrekvenční ablace (RFA) u pacientů s neoplázií asociovanou s Barrettovým jícnem – 

první dlouhodobé výsledky v národní RFA databázi 
 J. Krajčíová, O. Ngo, P. Falt, J. Gregar, Š. Suchánek, O. Urban, V. Procházka, M. Zavoral, O. Májek, 

J. Špičák, J. Martínek (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc)

P02 CVID enteropatie – kazuistika
 P. Mačinga, E. Sticová, J. Špičák, T. Hucl (Praha)

KREDITY

Kredity pro lékaře – Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory. 
Počet přidělených kreditů je uveden na potvrzení o účasti, které obdrží účastníci na registrační přepážce.

Kredity pro sestry – Vzdělávací akce je zařazena do kreditního systému vzdělávání České asociace sester. 
Počet přidělených kreditů je uveden na potvrzení o účasti, které obdrží účastníci na registrační přepážce.

Kredity pro techniky - Vzdělávací akce je zařazena do kreditního systému pro profese biomedicínský inženýr, 
klinický inženýr, biomedicínský technik ev. další zdravotnická nelékařská povolání podle zákona 96/2004 
Sb. v platném znění. Počet kreditů je uveden na certifi kátu, který účastnící obdrží na registraci druhý den 
kongresu.
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REGISTRACE

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce kongresových materiálů a potvrzení o účasti 
na kongresu bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace 
pro účastníky kongresu. 

Registrační přepážka bude otevřena následovně:

Čtvrtek, 5. 5. 2016 08:00–17:30
Pátek, 6. 5. 2016 08:00–17:00

Registrační poplatky

Poplatek Registrační poplatek 
pozdní (od 6. 4. 2016)

Člen ČGS nebo SGS 1700 Kč
Nečlen ČGS nebo SGS 2000 Kč
Mladí lékaři do 35 let 1200 Kč
Sestry – členky endoskopické sekce 1000 Kč
Sestry – nečlenky endoskopické sekce 2000 Kč
Studenti lékařských fakult 700 Kč

*Jednodenní registrace stojí 2/3 ceny plného kongresového poplatku příslušné kategorie. 
 
Registrační poplatek zahrnuje:
• vstup na odborný program
• vstup na výstavu
• vstup na posterovou sekci
• občerstvení v době kávových přestávek
• kongresové materiály včetně fi nálního programu
• potvrzení o účasti

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

Čtvrtek 5. 5. 2016
Společenský večer proběhne ve čtvrtek 5. 5. 2016 od 19:30 v restauraci Kongresového centra Aldis 
a přilehlých prostorách.
 
Cena večeře: 600 Kč/osoba
Počet míst je omezen.
Vstup na základě vstupenky.

BĚH PROTI KOLOREKTÁLNÍMU KARCINOMU

U příležitosti 38. českých a slovenských endoskopických dnů v Hradci Králové pořádáme 6. ročník běhu proti 
kolorektálnímu karcinomu, na který Vás srdečně zveme. Tato sportovní událost tradičně provází Mezinárodní 
endoskopický workshop a Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a těší se zájmu návštěvníků 
kongresu. Budeme rádi, když se nyní připojíte i Vy a podpoříte boj proti kolorektálnímu karcinomu tímto 
společným symbolickým během.

Start běhu bude za kongresovým centrem Aldis na nábřeží Labe v 18:00 hodin. K dispozici je šatna bez 
sprchy v kongresovém centru. Nejprve se vydáme po levém břehu řeky Labe proti proudu, po cestě budeme 
míjet železniční most s lávkou a dostaneme se ke kamennému mostu (asi 1,7 km), kde překonáme řeku 
a po druhém břehu se budeme vracet zpět. Jižním směrem podběhneme 2 mosty, abychom se dostali blízko 
centru města k Tyršovu mostu u muzea (3,9 km), kde se vrátíme na levý břeh a běh dokončíme posledním 
úsekem zpátky ke kongresovému centru Aldis. Celá trasa měří 4,3 km. Překonáme na ní 45 výškových 
metrů. V případě potřeby je možné zkrácení trasy na 2,3 km přeběhnutím lávky na železničním mostě. 

Na běh se prosím hlaste MUDr. Š. Šemberovi (sembera.stepan@gmail.com, 777 640 357) nebo v průběhu 
kongresu u registrace.
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PLÁN PROSTOR A VÝSTAVY

1. patro

Seznam vystavovatelů
AbbVie s.r.o. 14
Boston Scientifi c Česká republika s.r.o. 4
Dr. Schär AG/SPA 1
EGIS Praha, spol. s r.o. 11
ELLA-CS, s.r.o. 8
FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o. 2
FUJIFILM Europe GmbH 15
Hospira/Pfi zer 5

IMEDEX s.r.o. 6
Linde Gas a.s. 10
MEDIAL spol. s r.o. 7
MediGreen s.r.o. 3
Olympus Czech Group, s.r.o. 12
Svetadil technology s.r.o. 13
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. 16
Tillotts Pharma Czech s.r.o. 9

OBECNÉ INFORMACE

Předání podkladů k přednáškám
Řečníci mohou své přednášky nahrávat přímo v sále u technické režie nebo na registrační přepážce. 

Přijďte prosím odevzdat svou přednášku nejméně hodinu před začátkem Vaší sekce, aby technik mohl 
nahrát Vaši prezentaci do systému, vyzkoušet a zkontrolovat, zda se zobrazuje správně. 

Místo konání kongresu
38. české a slovenské endoskopické dny se konají v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Adresa
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

Spojení
• Autobus číslo 5, 11, 13 a 15 – zastávka Aldis.
•  Trolejbus číslo 3 a 7, případně autobus číslo 12 a 16 – zastávka Muzeum, pak přibližně 3 minuty chůze 

proti proudu řeky směrem k Městským lázním

Parkování
Zaparkovat můžete přímo na parkovišti Kongresového centra Aldis. 
Cena za hodinu parkování je 10 Kč/ hodina a 100 Kč/den.

Jednací jazyky
Jednacími jazyky kongresu jsou čeština, slovenština a angličtina. Tlumočení není zajištěno.

Jmenovky
Každý účastník obdrží při registraci na místě kongresovou jmenovku, kterou je povinen nosit po celou dobu 
konání kongresu. V případě ztráty bude za vystavení náhradní jmenovky účtován poplatek 300 Kč.

Občerstvení
V čase kávových přestávek bude v prostorách výstavy podáváno občerstvení. Občerstvení je zahrnuto 
v registračním poplatku. Obědy si účastníci zajišťují individuálně. Využít můžete restauraci v Kongresovém 
centru Aldis, která bude mít připravené polední menu.

Oblečení
Na odborná jednání kongresu není vyžadováno formální oblečení.

Výstava
Kongres je doprovázen výstavou přístrojových, farmaceutických, biomedicinských, laboratorních a dalších 
fi rem působících v oboru digestivní endoskopie, gastroenterologie, chirurgie a gastrointestinální onkologie. 
Vstup na výstavu je zahrnut v registračním poplatku. Výstava farmaceutických firem je určena pouze pro 
odbornou veřejnost. Seznam vystavujících fi rem je na straně 18.



POŘADATELÉ DĚKUJÍ ZA PODPORU PARTNERŮM KONGRESU: 

Platinový Partner

Zlatý Partner

Bronzový Partner

Partner šňůrek
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PHARMACEUTICALS


