
  

sympozium 
 

ENDO-LIVE XI.  
 

Live demonstrace endoskopických výkonů ze sálů  

Endoskopického centra Gastroenterologického oddělení  

Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  

 

 

18. dubna 2023 od 9:00 
(registrace od 8:00) 

 

Kampus Univerzity J. E. Purkyně  
v Ústí nad Labem, červená aula 

 

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16  
a pod záštitou České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. 

 
 

odborný garant 
MUDr. Jiří Stehlík  

primář Gastroenterologického oddělení a Endoskopického centra 
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

  
 

Pořadatel sympozia 
Oddělení konferenční a marketingové podpory Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem 

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, tel. 477 114 146, e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu 
 

mailto:lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu


 
 
 
 

 

9:00 – 9:10 ZAHÁJENÍ 
 
MUDr. Jiří Stehlík, MUDr. Monika Černá  
Gastroenterologické oddělení a Endoskopické centrum Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
  

9:10 – 11:30 BLOK I. 
 
předsedající: MUDr. Monika Černá 
 

 
✓ Odborné prezentace 
✓ Kazuistiky k endoskopickým výkonům 
✓ Přenosy z endoskopických sálů A 
✓ Přenosy z endoskopických sálů B 

 

11:30 – 12:30 PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ 
 

12:30 – 15:00 BLOK II. 
 
předsedající: MUDr. Monika Černá 
 

 
✓ Odborné prezentace 
✓ Kazuistiky k endoskopickým výkonům 
✓ Přenosy z endoskopických sálů A 
✓ Přenosy z endoskopických sálů B 

 

15:00 – 15:30 DISKUZE, ZÁVĚR 

 
ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
 
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI 
Přihlášky k pasivní účasti zasílejte prosím nejpozději do 9. dubna 2023  
online: https://www.kzcr.eu/konference/endolive2023/prihlasky.aspx 
 
REGISTRACE NA KONFERENCI 
Registrace bude probíhat 18. dubna 2023 od 8:00. 
 
ÚČASTNICKÉ POPLATKY – sympozium ENDO-LIVE XI. je bez poplatku 
 
KREDITY 
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a zařazena do kreditního 
systému dle platné legislativy pro lékaře. Nelékařským pracovníkům bude vydáno potvrzení o 
účasti. 
 
DOPRAVA A UBYTOVÁNÍ – dopravu a ubytování si zajišťují účastníci sympozia individuálně.  

 



 
 
 
 

 

MAPA 

 

 
DALŠÍ INFORMACE 
 
UPOZORNĚNÍ 
Účastník vzdělávací akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně 
zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních materiálech za 
účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.    
 
TECHNICKÉ INFORMACE K PŘEDNÁŠKÁM 
Akceptujeme přednášky v programu MS Power Point až do verze MS Office 2016 (xxx.ppt nebo xxx.pps; 
xxx.pptx nebo xxx.ppsx) a přednášky ve formátu PDF (situované „na šířku“), vše v poměru stran 16:10 
(preferujeme) nebo 4:3. Doporučujeme videa v PPT prezentacích „optimalizovat“ programem MS Power 
Point (verze 2013 nebo 2016) tak, aby byly součástí PPTX souboru. Pokud bude potřeba přehrávat video 
v prezentacích, které nebude součástí PPTX souboru, je důležité mít uloženou přednášku i příslušné 
video fyzicky jako samostatné soubory ve společném adresáři na přineseném médiu (Flash disk, externí 
HDD s USB připojením). Je potřeba ho mít ve formátu kódování „windows media“ (xxx.wmv), jinak nejsme 
schopni 100% garantovat, že videa nebo videoanimace v jiných kódováních (flash, DivX, Xvid, mov, 
mpeg, atd.) budou v PPT prezentacích regulérně fungovat. 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

Místo konání: 

adresa: Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem-město, červená aula 

 

Možnosti parkování:  

1. parkoviště Klíšská ul. 

 

2. parkoviště u Kaufland Ústí nad Labem – Klíše, Okružní ul. 

 

Doporučená cesta městskou hromadnou dopravou z centra Ústí nad Labem:  

Nástup – zastávka MHD: Mírové náměstí 

Výstup – zastávka MHD: Kampus 

Spoje: trolejbus č. 58 a 59, autobus č. 11 

 


