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Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové,
je vskutku nelehké již po sedmnácté smysluplně oslovit českou
a slovenskou chirurgickou obec za účelem srdečného a upřímného
pozvání na XVII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě.
Vzhledem k relativně vysokému pořadovému číslu se nejen mně, ale
jistě i vám všem vnucuje a naskýtá otázka, zda a o jak velký krok se
za ta léta rozvinul a posunul vpřed náš milovaný medicínský obor.
Toto je však šíří své problematiky téma přesahující možnosti tohoto
oslovení. Jen bych si z celého srdce přál, aby pro chirurgii na všech
stupních jejího působení byly vytvořeny podmínky pro takový růst
a úroveň této medicínské disciplíny, aby se opětovně stala vysněným oborem pro téměř všechny absolventy lékařských fakult
v našich zemích.
Současně vyjadřuji nesmírnou radost nad tím, že o toto „Setkání“
přetrvává stále spontánní a nestrojený zájem v obou republikách,
že motivace k tomu, abychom se viděli, není jen odborná, ale také
protkána osobním přátelstvím a věčným vědomím citové sounáležitosti našich dvou národů.
Dále vás prosím, abyste se při čtení těchto řádků na chviličku zastavili, zavřeli oči a vzpomněli všech těch „dělníků“ chirurgie, kteří za
ta léta na „Skaláku“ byli a nyní nás již jen sledují z našeho chirurgického nebe. Moc děkuji.
Drazí přátelé, dovolte mně naše oslovení ukončit více než optimisticky. Je dobře! Je moc dobře! A bude tak dobře i nadále, pokud se
naším stěžejním chirurgickým podoborem nestane chirurgie válečná.
Ještě jednou zveme a těšíme se.

MUDr. Jiří Šustáček
emeritní primář
předseda Spolku lékařů
v Novém Městě na Moravě

Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní přátelé,
dovolte mi, abych se i já připojil k srdečnému pozvání na tradiční a vždy obohacující Setkání českých a slovenských chirurgů na
Moravě.
Věřím, že stejně jako v minulých letech, můžeme se i letos společně
těšit na vysokou odbornou úroveň všech přednášek a workshopů,
jako vždy doprovázených přátelskou atmosférou a podnětnými
diskusemi.
V loňském roce se nám podařilo, díky stoupajícímu zájmu zdravotnických pracovníků, zrealizovat celou řadu úspěšných odborných
vzdělávacích seminářů a workshopů, jak pro lékaře, tak pro sálové sestry a instrumentářky. Byli jsme také jedním z organizátorů
odbornou veřejností vysoce hodnoceného mezinárodního sympozia. V těchto aktivitách bychom, i ve spolupráci s vámi, rádi pokračovali také v následujících letech.
Ohlasy účastníků na naše aktivity, nejenom na obdobných vzdělávacích akcích, jsou pro nás velmi cenné. Vždy se je snažíme maximálně využít pro potřeby zkvalitňování našeho sortimentu a souvisejících služeb s cílem co nejlépe vyhovět aktuálním požadavkům
progresivně se vyvíjejícího zdravotnictví.
Také z tohoto důvodu je nám velkou ctí být hlavním partnerem
tak významné odborné akce, jakou tradiční Setkání chirurgů
bezesporu je.
Těším se na tolik podnětná a inspirující setkání s vámi.

Ing. Milan Ettel
generální ředitel
MEDIN, a.s.
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I. INFORMACE
Téma
21. května 2015
A: CHIRURGIE PANKREATU
B: KONZERVATIVNÍ METODY A ZEVNÍ FIXACE V MODERNÍ
TRAUMATOLOGII
C: ZÁKLADNÍ VÝKONY V CHIRURGII RUKY
22. května 2015
A: ZAJÍMAVÉ KASUISTIKY, VARIA
B: VARIA, NOVINKY V OSTEOSYNTÉZE

Orientační časový program
20. května

17.00 – 19.00

prezence

21. května

7.30 – 10.00
9.00
9.30
		
17.00
20.00

prezence
slavnostní zahájení
odborný program
workshop traumatologie
kulturní program
společenský večer

22. května 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.

Garanti akce:
Výbor České chirurgické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Výbor Slovenskej chirurgickej společnosti

Odborní garanti
SEKCE A – VŠEOBECNÁ CHIRURGIE
prof. MUDr. Peter Kothaj, Ph.D.
prim. MUDr. Jiří Toman
MUDr. Jiří Šustáček
SEKCE B – TRAUMATOLOGIE
doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
MUDr. Dobroslav Novák
SEKCE C – CHIRURGIE RUKY
prim. MUDr. Alena Schmoranzová
MUDr. Roman Dvorský

Přihlášky
Přihlášku k aktivní či pasivní účasti a anotaci (pro tisk sborníku
přednášek) zašlete nejpozději do 28. února 2015 výhradně
prostřednictvím našeho webu:

www.setkanichirurgu.cz
Na základě přihlášení obdržíte další informace o odborném
i společenském programu setkání. Čas vyhrazený pro jednotlivá sdělení je 10 minut! Pořadatel si vyhrazuje právo na rozhodnutí o zařazení přednášek.
Kongresový poplatek je 500 Kč / 20 €, hradí se v hotovosti na místě.
Tato akce je garantována ČLK a hodnocena v rámci kontinuálního vzdělávání lékařů.

Audiovizuální technika – dataprojekce
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.

Ubytování
Ubytování si účastníci zajišťují individuálně.
Při ubytování se hlaste jako účastníci Setkání chirurgů.
Z důvodu snahy o minimální časové prodlevy při zajišťování hromadné dopravy na kongresový, kulturní a společenský program
upřednostňujte, prosím, pro ubytování:
Hotel Skalský dvůr
tel.: 566 591 511, 512, www.skalskydvur.cz
Hotel Medlov, Fryšava
tel.: 566 619 201, www.hotelmedlov.cz
Další možnosti ubytování:
Hotel ARTIS, Nové Město na Moravě
tel.: 566 615 536, www.artis.hotel-cz.com
Penzion VRCHOVINA, Nové Město na Moravě
tel.: 566 616 579, www.enpeka.cz/penzion/
Hotel Panský dům, Nové Město na Moravě
tel.: 724 383 550, www.hotelpanskydum.com
Restaurace a penzion U Pasáčka, Nové Město na Moravě
tel.: 566 523 612, www.pasacek.cz
Penzion Romantika, Nové Město na Moravě
tel.: 566 617 404, www.romantika-penzion.cz
Hotel SKI, Nové Město na Moravě
tel.: 566 653 011, www.hotelski.cz
Areál sportu a kultury, Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 551 930, www.arealsportu.cz
Organizační zajištění
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
Ernst von Bergmann před operací v poslouchárně
(kolem roku 1886)
Rozhodujícím krokem k asepci bylo zavedení parní sterilizace nástrojů na chirurgické klinice v Berlíně. Vpravo
na obraze buben se sterilizovaným materiálem.

Tradiční český výrobce
lékařských nástrojů a implantátů.
NÁSTROJE A IMPLANTÁTY
PRO TRAUMATOLOGII
– šrouby kostní
– dlahy
– dlahy úhlově stabilní
– dlahy kyčelní a kolenní
– hřebování
– drobné implantáty
– nástroje pro traumatologii

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

MEDIN, a.s. | Vlachovická 619 | 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: +420 566 684 327 | fax: +420 566 684 384 | prodej@medin.cz

www.medin.cz

The Art of Technical Surgery

UNI-FIX
Svorkový modulární zevní fixátor
pro fixaci všech dlouhých kostí a pánve

PH-FIX
Stavebnicový zevní fixátor pro
fixaci všech dlouhých kostí a pánve

PH-FIX XRT
RTG transparentní stavebnicový
zevní fixátor pro fixaci všech
dlouhých kostí a pánve

Hybridní stabilizátor
Zevní fixátor kombinující UNI-FIX
či PH-FIX s karbonovým kruhem

MP-FIX
Stavebnicový zevní fixátor pro fixaci
zlomenin ruky, zápěstí a předloktí.
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