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

 
   
 
    
   
 

Váže né ko le gy n ě, ko l eg ové , m i l í př á t e lé ,
oslovuji Vás již pošesté nejen jménem svým a našeho chirurgického oddělení, ale                  
i jménem české a slovenské chirurgické obce. Myslím, že si máme stále co sdělit. Motto “Skaláku”
bylo již opakovaně řečeno, témata jsou dána. Přednášejme, diskutujme, raďme se, sbírejme
zkušenosti. Poučujme se navzájem, aby se naše česko-slovenská chirurgie v Evropě neztratila.            
Jsem přesvědčen, že se neztrácí a nikdy se neztratí.

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

HLAVNÍ SPONZOR AKCE
a.s. Nové Město na Moravě

I . i n formace
Téma:
16. květn a 2002
17. května 2002

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

Varia
Poranění kolenního kloubu
Stále aktuální kontroverze laparoskopicky či klasicky?
Nové implantáty v traumatologii

or i en tač ní č asový program
15. května 2002
16. květn a 2002

17. května 2002

- 12.00 - 19.00
-   7.30 -   9.00
-   9.00
-   9.30 - 15.30
- 16.30 - 18.30
- 19.30
-   9.00 - 13.00

prezence
prezence
slavnostní zahájení
odborný program
kulturní program
společenský večer
odborný program, zakončení

A u d i ov i z u á lní t echn i ka :
projekce diapozitivů - možnost dvouprojekce, video, zpětná projekce, počítačová projekce - Power point 97

Přihlášky k účasti:

Zájemci se mohou přihlásit do 20. března 2002 na webové stránce akce

www.volny.cz/chirkongres

na této stránce najdete formuláře k přihlášení (aktivní i pasivní účast)
a informace o “VI. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě”
pokud nemáte k dispozici internetové připojení, je možné přihlásit se přiloženým formulářem a zaslat na adresu:
Marta Pečínková, chirurgické oddělení
Okresní nemocnice
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 0616/ 683 228, 683 111 • fax: 0616/ 683 609 • e-mail:chirkongres@volny.cz
Na základě této přihlášky obdržíte další informace o vědeckém i společenském programu sjezdu.

Ubytování organizátoři nezajišťují:
podrobnosti na přiloženém letáčku
Anotace k přednáškám zasílejte také přes internetový formulář, vyvarujete se tak možných chyb při přepisu textu.
Formulář ve formátu Word 6.0 pro abstrakta naleznete rovněž na naší stránce.
Anotace přijímáme přes www nebo na disketě ve výše uvedeném formuláři ve Wordu 6.0 či Word 97.
Upozornění:
Prosíme, aby aktivní účastníci sjezdu koncipovali svoje sdělení tak, aby časově nepřesáhlo přednáškový limit 10 minut!
Organizátoři si vyhrazují právo eventuálního výběru přednášek, pokud jejich množství bude nad časový rámec sympozia.

MEDIN , a.s.
Vlachovická 619
592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: 0616/ 684 111
Fax: 0616/ 684 381
IČO: 43378030
DIČ: 351-43378030
http://www.medin.cz
E-mail: marketing@medin.cz

Výrobní program
Nástroje pro chirurgické obory
•
•
•
•
•
•
•
•

všeobecná základní chirurgie
ortopedie, traumatologie
kostní implantáty
neurochirurgie
gynekologie
otorhinolaryngologie
oční chirurgie
ostatní obory

Ná s t ro j e pro s t o ma t o l o gii
•
•
•
•
•

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

