CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
REGIONÁLNÍ KOLEGIUM ČESKÉ CHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI
ČESKOMORAVSKÁ VYSOČINA
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
SPOLEK LÉKAŘŮ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

V. SETKÁNÍ
ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ
NA MORAVĚ
17. - 18. KVĚTNA 2001
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
SKALSKÝ DVŮR

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
dovolte mi, abych Vás již popáté pozval na Českomoravskou vysočinu, na Skalský dvůr. Důvod je tak trochu
jubilejní “V. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě”.
O motivech a důvodech pořádání této konference jsme se již opakovaně zmínili. Další silou, která nás
k organizování této akce vede, je potěšitelný zájem o ni v chirurgických obcích obou republik.
Odborná témata jsme se snažili postavit tak, aby byla lákavá i pro rozličné podobory stále více se atomizující chirurgie.
Co by chtěl chirurg chirurgům popřát do prvního roku milénia?
“Dobré zdraví, pevnou ruku, rozhodnost, akademicky se chovající spolupracovníky, dobře se hojící pacienty, žádné
komplikace, alespoň uzlíček štěstí a lásky, skvělé přátele, oporu v rodině, optimismus, klid v duši a pro nás
všechny pak tolik potřebnou naději, že hierarchie duchovních a tím i hmotných hodnot se ve společnosti obou
našich republik spravedlivě změní”.

Ještě jednou srdečně zveme a těšíme se.

Prim. MUDr. Jiří Šustáček
primář chirurgického oddělení
předseda Spolku lékařů
v Novém Městě na Moravě

H L A V N Í

S P O N Z O R

A K C E

I. INFORMACE
Téma:
17. května 2001
18. května 2001

- sekce A:
- sekce B:
- sekce A:
- sekce B:

Varia
Nitrodřeňová osteosyntéza
Chirurgie jícnu, žaludku a duodena
Traumatologie nohy

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PROGRAM
16. května 2001
17. května 2001

18. května 2001

- 12.00 - 19.00
- 14.00 - 19.00
- 7.00 - 9.00
- 9.00
- 9.30 - 12.00
- 12.00 - 13.00
- 13.00 - 15.30
- 16.30 - 18.30
- 19.30
- 9.00 - 13.00

prezence a ubytování
možnost návštěvy fi MEDIN, a.s.
prezence
zahájení
odborný program
přestávka
odborný program
kulturní program
společenský večer
odborný program, zakončení

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA:
projekce diapozitivů - možnost dvouprojekce, video, zpětná projekce, počítačová projekce
Přiloženou osobní přihlášku k aktivní či pasivní účasti na sjezdu zašlete laskavě do 15. března 2001 na adresu:

Marta Pečínková, chirurgické oddělení
Okresní nemocnice
Ž árská 610
592 31 Nové Město na Moravě
č. tel.: 0616/ 683 228, 683 111, č. fax: 0616/ 683 609
Na základě této přihlášky obdržíte další informace o vědeckém i společenském rogramu sjezdu.
Upozornění:
Prosíme, aby aktivní účastníci sjezdu koncipovali svoje sdělení tak, aby časově nepřesáhlo přednáškový čas 10 minut!
Organizátoři si vyhrazují právo eventuálního výběru přednášek, pokud jejich množství bude nad časový rámec sympozia.
Pokud počet ubytovaných účastníků přesáhne kapacitu hotelu Skalský dvůr, je ubytování zajištěno na hotelu SKI,
a v hotelovém domu DUO.
Anotaci prosím psát na PC (formát dokumentu MS Word, .doc, .rtf) a zaslat na disketě na uvedenou adresu.

a.s. Nové Město na Moravě

Výrobní program
Nástroje pro chirurgické obory
• všeobecná základní chirurgie
• ortopedie, traumatologie
• kostní implantáty
• neurochirurgie
• gynekologie
• otorhinolaryngologie
• oční chirurgie
• ostatní obory

Nástroje pro stomatologii
• ordinační nástroje
• zubní vrtáčky
• diamantové brousky
• kořenové nástroje
• nástroje pro zubní laboratoř
Zakázková výroba a oprava nástrojů
Nástroje pro veterinární lékařství
Frézy z rychlořezné oceli
Diamantové průmyslové kotouče
Diamantové nástroje všeho druhu

Medin, a.s.
Vlachovická 619
592 31 Nové Město na Moravě
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http://www.medin.cz
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