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Úvodní slovo

Důležitá data

Dear colleagues and friends,
e 16th International Celiac Disease Symposium (ICDS2015) is rapidly approaching
and builds on the long tradition of the previously highly successful meetings that have set
the standard in the ﬁeld. e symposium will take place in Prague, the beautiful capital
of the Czech Republic. e local organizing committee, together with the international
advisory board, is busy with the ﬁnalization of the program for both the Scientiﬁc meeting
and the Clinical forum. It promises to become a very exciting meeting where we will have
experts giving comprehensive updates on the latest developments within the ﬁeld and
oral presentations of selected abstracts. In addition there will be ample time for poster
sessions. Also, there will be several keynote lectures on timely topics like commonalities
between autoimmune diseases, intestinal organoids and the diversity and function of innate
lymphoid cells in the mucosal immune system. e clinical forum, a tradition going back to
the 12th ICDS in New York, will give an update for lay people and patients. Altogether it
promises to become a highly interesting meeting.
We hope to see you all in Prague!
Frits Koning, Nadine Cerf-Bensussan, Knut Lundin, Stefano Guandalini
e board of the International Society of the Study of Celiac Disease (ISSCD)

Milé kolegyně, vážení kolegové,
Dovolte, abych Vás jménem organizačního výboru pozval k účasti na světovém kongresu
„16th International Coeliac Disease Symposium“, který se bude konat ve dnech
21.–24. června 2015 v Praze. Coeliakie po více než 60 let po vynálezu jejunální
biopsie a desetiletí po objevení citlivých serologických testů bývá často podceňována
a diagnostikována až se značným zpožděním. Tyto problémy zvýrazňují změny v klinické
prezentaci. Typický klinický obraz průjmů a malabsorpce stále častěji překrývá i nahrazuje
různorodá mimostřevní manifestace. Odpovědi na aktuální problémy budou hledat společně
renomovaní odborníci i mladí badatelé. Program kongresu bude zohledňovat společné
i speciﬁcké zájmy specialistů, všeobecných kliniků, odborníků na výživu, pacientů a výrobců
celiakálních potravin. Nezastupitelná je účast organizátorů zdravotní péče, protože cílený
screening, jeho organizace, propagace, distribuce a dostupnost bezlepkových potravin jsou
důležitými nástroji v péči o toto onemocnění. Jsme přesvědčeni, že Praha jako vždy poskytne
pro tento kongres funkční zázemí jedinečné svou inspirativní atmosférou.
Na shledání na ICDS 2015 se těší
Prof. MUDr. J. Špičák, CSc
Předseda místního organizačního výboru
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Otevření příjmu abstrakt
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16. dubna 2015
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Epidemiologie
Genetika
Molekulární cesty
Imunita a tolerance
Interakce mikroﬂóry
„Non coeliac gluten“ citlivost
„Commorbities“ a extraintestinální
projevy
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Refracterní onemocnění
Malignity
Diagnóza
Screening
Strava
Léčba
Budoucí směry
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