Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové,
Českomoravská Vysočina byla rozkvetlou, když jsme si naposledy
podali ruce a popovídali o strastech a radostech slovenské a české
chirurgie na Skalském dvoře. Čas běží a v současných dnech je zde
krajina pokrytá sněhem.
I usoudili jsme, že je nejvyšší čas a vhodná chvíle zamyslet se nad
jarem a tedy i nad XV. Setkáním českých a slovenských chirurgů na Moravě 2013, na které si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat.
Doufáme, že temata, která jsme zvolili, budou pro Vás lákavá a zajímavá. V herniologii se máme stále co učit, i když je to téma staré
jako chirurgie sama. Ruka? Hned po lidském mozku druhý učiněný
zázrak. Traumatologie – pobavme se někdy o našich komplikacích, chybách a neúspěších, vždyť i to je součástí naší práce. Varia,
pak jsou oživením každého odborného setkání a dávají možnost
těm, kteří nejsou vysloveně specializovaní v zadaných tematech.
Na závěr tohoto oslovení chceme poděkovat Výboru SCHS a kolegům z Košic za úspěšné uspořádání VI. Slovenského chirurgického
kongresu s mezinárodní účastí, tedy XXXIX. Česko – Slovenského
chirurgického kongresu. Blahopřejeme!
Ještě jednou z celého srdce Vás zveme na Skalský dvůr. Řekneme-li, že se na Vás těšíme, tak to nejsou slova formální, ale vřelá
a upřímná.

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

I. INFORMACE
Téma

Prim. MUDr. Jiří Toman

MUDr. Jiří Šustáček

primář
chirurgického oddělení nemocnice
v Novém Městě na Moravě

emeritní primář
předseda Spolku lékařů
v Novém Městě na Moravě

Prezentace v MS PowerPoint. Po domluvě možno i jiné aplikace běžící v MS Windows. Data předávejte před započetím
příslušné sekce na nosičích CD, DVD nebo USB flash disk. Za
případnou nekompatibilitu vlastního notebooku s dataprojektorem neručíme.

25. dubna 2013
A: HERNIOLOGIE

Ubytování si účastníci zajišťují individuálně

B:

Při ubytování se, z důvodu zajištění hromadné dopravy na kulturní a společenský program, hlaste jako účastníci Setkání chirurgů.

DLAHOVÁ OSTEOSYNTÉZA V SOUČASNOSTI

C: ŘEŠENÍ POÚRAZOVÝCH STAVŮ RUKY S NESTANDARDNÍMI VÝSLEDKY PRIMÁRNÍHO OŠETŘENÍ
26. dubna 2013
B:

Hotel Skalský dvůr
tel.: 566 591 511, 512, www.skalskydvur.cz
BOROVINKA sportovní areál, Domanín
tel.: 566 551 828, www.oreltelnice.cz

A: VARIA CHIRURGIE
CHYBY A KOMPLIKACE V TRAUMATOLOGII

C: VARIA CHIRURGIE RUKY

Penzion Hotelovka – Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 731 176 572, www.penzionhotelovka.cz

Orientační časový program

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

24. dubna

17.00 – 19.00

25. dubna

prezence

7.30 – 10.00
9.00
9.30
		
17.00
20.00

prezence
slavnostní zahájení
odborný program
workshop traumatologie
kulturní program
společenský večer

26. dubna 9.00 – 13.00
		

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.

Za organizátory

Audiovizuální technika – dataprojekce

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

Organizační zajištění
Přihlášku k aktivní či pasivní účasti a anotaci (pro tisk sborníku
přednášek) zašlete nejpozději do 15. února 2013 prostřednictvím našeho webu:

www.setkanichirurgu.cz
Na základě přihlášení obdržíte další informace o odborném
i společenském programu setkání. Čas vyhrazený pro jednotlivá
sdělení je 7 minut! Pořadatel si vyhrazuje právo na rozhodnutí
o zařazení přednášek.
Kongresový poplatek je 500 Kč / 22 €, hradí se v hotovosti na místě.
Tato akce je garantována ČLK a hodnocena v rámci kontinuálního vzdělávání lékařů.

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
Titulní strana
Polní chirurg v průběhu bitvy vyndává šíp
raněnému / vyobrazení z knihy Hanse von
Gersdorffa Feldtbuch der wundtartzney, která
popisuje nové druhy zranění následkem narůstajícího používání střelných zbraní (rok 1540)

Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní přátelé,

ČESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ
SLOVENSKÁ CHIRURGICKÁ SPOLOČNOSŤ

opětovně mám tu čest pozvat vás na tradiční Setkání českých
a slovenských chirurgů na Moravě. V roce 2013 se uskuteční již
patnáctý ročník tohoto setkání, a to tradičně na Skalském dvoře.
Věřím, že stejně jako loni, bude i letos kongres provázet nejen příjemná atmosféra, ale také vysoká odborná úroveň, kterou se nám
ve spolupráci s vámi bude dařit i nadále zvyšovat.
Povzbuzeni pozitivními ohlasy na poslední ročníky setkání, rozhodli jsme se rozšířit aktivity firmy MEDIN ve vzdělávání lékařů
a ve spolupráci s Českou společností pro úrazovou chirurgii zahájit
v nově vybudovaném školicím středisku i praktická školení použití traumatologických implantátů a tím se ještě více zapojit do
výchovy kvalitních lékařů. Ti nás pak na příštích ročnících tohoto
setkání budou moci informovat o výsledcích své práce a podělit se
s námi o svoje zkušenosti, stejně jako to dnes děláte vy.

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ – SPOLEK LÉKAŘŮ
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ÚRAZOVOU CHIRURGII ČLS JEP
ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY
CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, P. O.

Tradiční český výrobce
lékařských nástrojů a implantátů.
NÁSTROJE A IMPLANTÁTY
PRO TRAUMATOLOGII
– šrouby kostní
– dlahy
– dlahy úhlově stabilní

Těším se na setkání s vámi i na vaše náměty k dalšímu zkvalitnění
kongresu.

– dlahy kyčelní a kolenní
– hřebování
– drobné implantáty

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

– implantáty na protruzi acetabula
– nástroje pro traumatologii

NÁSTROJE PRO CHIRURGII
– všeobecná chirurgie
– artroskopie
– laparoskopie
– 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

XV. SETKÁNÍ
ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH
CHIRURGŮ NA MORAVĚ
25. – 26. DUBNA 2013
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
SKALSKÝ DVŮR

