Vážené kolegyně, dámy a páni, milí přátelé,

Tato akce získala garanci výboru České chirurgické společnosti
České lékařské společnosti J. E. Purkyně .

I. INFORMACE

je obtížné říci po čtrnácté něco objevného, nového a originálního při příležitosti oslovení a pozvání vás všech na 14. setkání

Téma

českých a slovenských chirurgů na Moravě na Skalském dvoře

3. května 2012

v Novém Městě na Moravě.
Původní motivace, která nás před 16 lety vedla k pořádání této
odborné akce, je plně obsažena ve vlastním názvu. Toto si dovoluji připomenout později narozeným chirurgům, kteří si již tak živě
nepamatují doby, kdy nebylo rozdílu a hranic mezi českým a slovenským medikem, nemluvě o českém a slovenském chirurgovi.

A: CHIRURGIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A PŘÍŠTITNÝCH TĚLÍSEK,
NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ
B: NITRODŘEŇOVÉ HŘEBOVÁNÍ
C: CHIRURGICKÁ LÉČBA NETRAUMATICKÝCH
ONEMOCNĚNÍ RUKY A ZÁPĚSTÍ

Současně si dovoluji vyjádřit radost nad tím, že to tak přemno-

4. května 2012

zí cítíme dosud.

A: VARIA CHIRURGIE

Rychlík, ve kterém jedou rozvojové faktory světové vědy, respek-

B: VARIA TRAUMATOLOGIE

tive chirurgie, jede až příliš rychle. Také proto se scházíme, abychom z něj nevypadli, nevystoupili a abychom společnou snahou této rychlosti stačili nebo dokonce byli součástí lokomotivy,
která rychlost určuje.
Jste proto z celého srdce zváni. Těšíme se na setkání.
Domníváme se, že přátelství snoubené s poctivou a erudovanou
prací pro bližního, snad mělo, má a bude mít věčný smysl a neumírající hodnotu.

za organizátory

Prezentace v MS PowerPoint. Po domluvě možno i jiné aplikace běžící v OS Windows XP; data předávejte před započetím
příslušné sekce na nosičích CD, DVD nebo USB flash disk. Za
případnou nekompatibilitu vlastního notebooku s dataprojektorem neručíme.
Ubytování si účastníci zajišťují individuálně
Hotel Skalský dvůr
tel.: 566 591 511, 512, www.skalskydvur.cz
BOROVINKA sportovní areál, Domanín
tel.: 566 551 828, www.oreltelnice.cz
Penzion Skalský mlýn
tel.: 775 215 490, www.skalskymlyn.cz
Penzion Hotelovka – Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 731 176 572, www.penzionhotelovka.cz

C: VARIA CHIRURGIE RUKY

Hotel ARTIS, Nové Město na Moravě
tel.: 566 615 536, www.artis.hotel-cz.com

Orientační časový program

Restaurace a penzion U Pasáčka
tel.: 566 523 612, www.pasacek.cz

2. května

17.00 – 19.00

prezence

3. května

7.30 – 10.00
9.00
9.30
17.00
19.30

prezence
slavnostní zahájení
odborný program
kulturní program, hrad Svojanov
společenský večer

4. května
9.00 – 13.00
		
Jiří Šustáček

Audiovizuální technika – dataprojekce

odborný program,
zakončení setkání

V průběhu programu bude možnost exkurze u výrobce lékařských nástrojů a implantátů MEDIN, a.s., v Novém Městě na
Moravě. Čas bude upřesněn dle zájmu účastníků.
Organizační zajištění
Přihlášku k aktivní či pasivní účasti a anotaci (pro tisk sborníku přednášek) zašlete nejpozději do 24. února 2012 prostřednictvím našeho webu:

Hotel SKI, Nové Město na Moravě
tel.: 566 653 011, www.hotelski.cz
Penzion VRCHOVINA, Nové Město na Moravě
tel.: 566 616 579, www.enpeka.cz/penzion/
Hotelový dům DUO, Nové Město na Moravě
tel.: 566 616 245
Hotel Medlov, Fryšava
tel.: 566 619 201, www.hotelmedlov.cz
Vaše dotazy zodpoví
Gabriela Holovičová
Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 801 216 (6.00–14.30 hod)
e-mail: holovicova@setkanichirurgu.cz

www.setkanichirurgu.cz
Na základě přihlášení obdržíte další informace o odborném
i společenském programu setkání. Kongresový poplatek je
500 Kč / 22 €, hradí se v hotovosti na místě. Čas vyhrazený
pro jednotlivá sdělení je 10 minut!

Titulní strana
Alegorický oděv chirurga / příslušník cechu
ranhojičů a chirurgů putuje po venkově a ukazuje
své nástroje (rytina, počátek 18. století)

ČESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ – SPOLEK LÉKAŘŮ
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Vážené lékařky, vážení lékaři, partneři.

SLOVENSKÁ CHIRURGICKÁ SPOLOČNOSŤ

Není mnoho odborných událostí, které mají tak dlouhou tradi-

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ÚRAZOVOU CHIRURGII ČLS JEP

ci, jako má Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě.

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, P. O.

Čtrnáctý ročník by mohl být důvod k radosti. Pro nás bude ale

ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY

hlavně závazkem k tomu, aby nezklamal Vaše očekávání. Naší
snahou pro nadcházející ročníky je určitě zvyšovat celkovou
úroveň kongresu a rozvíjet jeho odbornou náplň. Věřím, že
podnětné myšlenky Vás i Vašich kolegů v přátelském prostředí
Vysočiny potvrdí výrok „Ars medica magna est.“.

NÁSTROJE A IMPLANTÁTY
PRO TRAUMATOLOGII
– šrouby kostní
– dlahy

Ing. Milan Ettel
Generální ředitel MEDIN, a.s.

– dlahy úhlově stabilní
– drobné implantáty
– hřebování
– dlahy kyčelní a kolenní
– implantáty na protruzi acetabula
– rekonstrukce vazů
– zevní fixace
– stabilizace páteře
– nástroje pro traumatologii

NÁSTROJE PRO CHIRURGII
– všeobecná chirurgie
– artroskopie
– neurochirurgie
– gynekologie
– otorinolaryngologie
– oční lékařství
– stomatochirurgie
– plastická chirurgie
– pedikúra a kosmetika

GENERÁLNÍ PARTNER
SETKÁNÍ CHIRURGŮ

MEDIN, a.s. | Vlachovická 619 | 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 684 327 | fax: 566 684 384 | e-mail: prodej@medin.cz

www.medin.cz

XIV. SETKÁNÍ
ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH
CHIRURGŮ NA MORAVĚ
3. – 4. KVĚTNA 2012
Nové Město na Moravě
Skalský Dvůr

