XX. SETKÁNÍ
ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH
CHIRURGŮ NA MORAVĚ
10.–11. května 2018
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
SKALSKÝ DVŮR
I. INFORMACE
Témata odborného programu
čtvrtek 10. května 2018
A: VĚČNÉ I AKTUÁLNÍ TÉMA CHIRURGŮ  APPENDIX
VERMIFORMIS
B: ZLOMENINY DISTÁLNÍHO FEMORU A PROXIMÁLNÍHO
BÉRCE
C: ROUND TABLE  POSLEDNÍ ČLÁNEK OD A PO Z
ÚRAZY RUKY
pátek 11. května 2018
A: VARIA  OBECNÁ CHIRURGIE

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

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:

Odborní garanti
SEKCE A – VŠEOBECNÁ CHIRURGIE
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
prim. MUDr. Jiří Toman
MUDr. Jiří Šustáček
SEKCE B – TRAUMATOLOGIE
Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
MUDr. Roman Dvorský
SEKCE C – CHIRURGIE RUKY
prim. MUDr. Alena Schmoranzová
Doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.

Přihlášky
Přihlášku k aktivní účasti a anotaci (pro tisk sborníku přednášek) zašlete nejpozději do 28. února 2018 výhradně prostřednictvím našeho webu:

B: VARIA  TRAUMATOLOGIE

www.setkanichirurgu.cz
Orientační časový program

Ubytování

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.

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
DUO NMG s.r.o. , Nové Město na Moravě
tel. 566 616 245, www.duonmg.cz
Organizační zajištění

9. května

17.00 – 19.00

Prezence

10. května

7.30 – 10.00
9.00
9.30

Prezence
Slavnostní zahájení
Odborný program
Workshop traumatologie
Kulturní program
Společenský večer

Kongresový poplatek je 1000 Kč ( 750 Kč člen ČCHS ), hradí se v hotovosti na místě.
Tato akce je garantována ČLK a hodnocena v rámci kontinuálního vzdělávání lékařů.

Milena Běhounková
Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 801 216 (7.30–14.30 hod.)
e-mail: behounkova@setkanichirurgu.cz

Odborný program,
zakončení setkání

Audiovizuální technika – dataprojekce

Titulní strana

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

Goyův poslední obraz lékaře.

17.00
20.00
11. května

9.00 – 13.00

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.

Autoportrét na kterém je zobrazen se svým lékařem
Eugeniem Garcíou Aarietou. (Olej na plátně 1820)
Ve věnování Arietovy píše: „Goya děkuje svému příteli
Arietovi za starostlivou péči, kterou mu v roce 1819
zachánil život.“

Vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové, milí přátelé.
Z pohledu nekonečnosti vesmíru a jeho tzv. čtvrtého rozměru –
času, je dvacet let jen nevytvořitelným zlomkem. Zhlédneme-li
však tento časový úsek optikou našeho průměrného věku, je to
hodnota relativně dlouhá, zvláště s přihlédnutím k hektickému
způsobu života chirurgického.
Ale buďme optimisté, jsme zde proto, abychom Vás z celého srdce pozvali na jubilejní XX. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě – Skalský dvůr. Je naším nesmírným potěšením
a poctou opakovaně vysoká účast „chirurgického potěru“ i plně
výkonných zralých chirurgů, včetně nestorů tohoto jistě nejkrásnějšího medicínského oboru.
Mnozí účastníci předchozích ročníků již byli převezeni zcela neodbytným převozníkem na druhý břeh chirurgické řeky. Těm pak
vzdáváme čest, smekáme před jejich vykonaným dílem, neboť
tak činili s důstojným celoživotním přesvědčením, že jsou svým
posláním určeni k pomoci trpícímu bližnímu. Řekne snad někdo,
co je víc?
Srdečně a jubilejně zveme.

Žeberní
dlahy

ČESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ
SLOVENSKÁ CHIRURGICKÁ SPOLOČNOSŤ
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ÚRAZOVOU CHIRURGII ČLS JEP
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE ÚRAZOVOU CHIRURGIU
ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ CHIRURGIE RUKY
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ – SPOLEK LÉKAŘŮ
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, P. O.

Výhody osteosyntézy
u blokových zlomenin
žeber
– zkrácení doby
mechanické ventilace
a doby léčení na JIP
– pokles potřeby
tracheotomie a incidence
pneumonie a septikemie
Tvarování dlah

Jiří Šustáček
za organizátory

– všechny dlahy je možno
tvarovat v podélném
směru
– dlahy délek 115 až
155 mm je možné
tvarovat i v příčném
směru
Fixace dlahy

Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní přátelé,
je mojí milou povinností pozvat Vás k účasti na tradiční Setkání
českých a slovenských chirurgů na Moravě, abychom se v přátelské atmosféře navzájem informovali a prodiskutovali nově nabyté
znalosti i vlastní zkušenosti.
Díky atraktivním tématům i pozitivním ohlasům účastníků oslaví
tento kongres již své dvacáté výročí. Proto mi dovolte, abych našemu setkání popřál mnoho dalších úspěšných let naplněných zajímavým programem, novými vědomostmi a hojnou návštěvností.

– možnost zafixování dlahy
pomocí ramen a úhlově
stabilních šroubů

Místo ohybu
dlahy pro ohnutí
v příčném směru.
(kapkovitý tvar)

Úhlově
stabilní
otvor

Instrumentárium
– jednoduché
instrumentárium, které
umožňuje rychlou
implantaci

Věřím, že i letošní setkání pro Vás bude představovat dva dny plné
kvalitních přednášek a poskytne i dostatečný prostor k neformálním osobním setkáním či odborným diskuzím a stane se příjemnou
společenskou událostí.

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

Šrouby kortikální
uzamykatelné
HA 3,5

www.medin.cz

