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Vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové,
dovolujeme si Vás oslovit formou prvního pozvání na XVI. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě 2014. Garanci nad
pořádáním tohoto „Setkání“ převzal výbor jak české, tak slovenské chirurgické společnosti. Což je pro nás nejen velkou ctí
a oceněním, ale současně i závazkem, abychom s odpovídající
zodpovědností zajistili náležitou odbornou i společenskou úroveň
sympozia.
Na tomto místě si také dovolujeme poděkovat za vstřícnost a kolegiální chování všem externím odborným garantům jednotlivých
sekcí. Doufáme, že jsme zvolili témata lákavá, která budou motivací pro prezentaci své práce z řad aktivních účastníků a příslibem
pro poučení a diskuzi pro účastníky ostatní.
Závěrem nám dovolte opakovaně vyjádřit naši víru a naději, že
chirurgie byla, je a snad také bude pro všechny, kteří se tímto
oborem zabývají, otázkou entuziasmu, lásky k oboru, osobní obětavosti, soustavného vzdělávání, etického přístupu k nemocným
a současně vysoce stavovského a kolegiálního vztahu mezi chirurgy a jejich spolupracovníky. Jen tak si udržíme a zajistíme tolik
potřebné důstojné postavení ve společnosti, které nám umožní
úspěch v jednání se státními a ostatními institucemi, o úrovni
odměňování, organizace a financování zdravotnictví, respektive
chirurgie a podporu pro získání kvalitního vzdělání a doškolování. To jsou jistě problémy, které sužují a komplikují práci chirurgů
bez rozdílu národnosti a státnosti.
Za nás za všechny snad můžeme říci „my chirurgové nevyhoříme“.
Srdečně zveme.

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

Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní přátelé,
opětovně se mi dostává cti pozvat vás na opravdu již tradiční
Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. V roce 2014 se
uskuteční již šestnáctý ročník, na kterém se s vámi všemi opět rád
setkám na Skalském dvoře, krásném místě s konáním tohoto kongresu velmi úzce spjatém.
Věřím, že stejně jako ročníky minulé, bude i ten letošní provázet
nejen příjemná atmosféra, ale také stále stoupající odborná úroveň
jednotlivých přednášek a workshopů.
Váš zvyšující se zájem posledních let nás povzbuzuje, nejenom jako
spoluorganizátory setkání, ale i jako firmu dodávající do zdravotnictví, v rozšiřování edukačních aktivit i vlastní nabídky služeb a produktů. Stejně jako roste odborná úroveň skalského kongresu, snažíme se
zvyšovat i kvalitu našich vzdělávacích aktivit. V loňském roce jsme ve
spolupráci s Českou společností pro úrazovou chirurgii zdárně navázali na první kurzy vzdělávání lékařů a po letošním úspěšném semináři začínajících traumatologů Kraje Vysočina jsme ve spolupráci
s hejtmanem rozhodli o rozšíření školících aktivit i o školení určená
pro sálové setry, instrumentářky.
Stejně tak se snažíme i sortiment služeb a výrobků přizpůsobovat
aktuálním požadavkům zdravotnického trhu. Kromě stále žádanějších renovací chirurgických nástrojů jsme spustili například také program létajících sad traumatologických implantátů a rozšířili nabízené portfolio vedle nově vyvinutých výrobků také o endoskopii.
Všechny zmíněné aktivity, jak doufáme, povedou ke zlepšení obslužnosti spolupracujících pracovišť, jejichž zástupci se s námi následně
na dalších ročnících Setkání chirurgů mohou podělit o zkušenosti
i výsledky své práce.
Těším se na setkání s vámi i na vaše podněty k dalšímu zlepšování
a zvyšování kvality ať už kongresu samotného anebo aktivit firmy
MEDIN.

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

GENERÁLNÍ PARTNER
SETKÁNÍ CHIRURGŮ
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I. INFORMACE
Téma
15. května 2014
A: KOMPLIKACE MINIINVAZIVNÍCH METOD V CHIRURGII
DUTINY BŘIŠNÍ A RETROPERITONEA
B: HŘEBOVÁNÍ VS. DLAHOVÁNÍ, NOVINKY V OSTEOSYNTÉZE
C: CHIRURGIE RUKY
16. května 2014
A: ZAJÍMAVÉ KASUISTIKY, VARIA
B: TUPÁ PORANĚNÍ DUTINY BŘIŠNÍ
C: CHIRURGIE RUKY

Orientační časový program
14. května

17.00 – 19.00

prezence

15. května

7.30 – 10.00
9.00
9.30
		
17.00
20.00

prezence
slavnostní zahájení
odborný program
workshop traumatologie
kulturní program
společenský večer

16. 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.

Tato akce získala garance Výboru České chirurgické
společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně
a Výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti

Odborní garanti
SEKCE A – VŠEOBECNÁ CHIRURGIE
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
prim. MUDr. Jiří Toman
MUDr. Jiří Šustáček
SEKCE B – TRAUMATOLOGIE
doc. MUDr. Michal Mašek, 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 2014 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 si účastníci zajišťují individuálně
Při ubytování se, z důvodu zajištění hromadné dopravy na kulturní
a společenský program, hlaste jako účastníci Setkání chirurgů.
Hotel Skalský dvůr
tel.: 566 591 511, 512, www.skalskydvur.cz
BOROVINKA sportovní areál, Domanín
tel.: 566 551 828, www.oreltelnice.cz
Areál sportu a kultury, Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 551 930, www.arealsportu.cz
Penzion Hotelovka – Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 731 176 572, www.penzionhotelovka.cz
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
Hotelový dům DUO, Nové Město na Moravě
tel.: 566 616 245
Hotel SKI, Nové Město na Moravě
tel.: 566 653 011, www.hotelski.cz
Hotel Medlov, Fryšava
tel.: 566 619 201, www.hotelmedlov.cz
Penzion Panský dům, Vříšť
tel.: 724 264 810, www.vrist.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
Lékařská škola v Salernu / ilustrace z hebrejského
rukopisu Kánon Lékařství (14. století). Autor Kánonu
perský učenec Avicenna (Ibn Síná, asi 980–1037)
byl jednou z nejvýznamnějších postav arabského
středověkého lékařství a filosofie.

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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