IIIII. Collegium chirurgicum

Pláně - Liberec
18.-19. března 2016

Editorial
S bájným Impact faktorem a XXL-factorem.se na podještědském návrší koná letos v pořadí již IIIII. všechirurgický
slet s mezinárodní účastí Collegium Chirurgicum. Kongresový turistický ruch v regionu po roce skomírání opět
zažívá boom a na kopec nad Libercem přivážejí kapacity ve svých oborech neotřelé novinky a svérázná
guidelines. Naším cílem je i nadále zvedat celkovou úroveň kongresu v dalších ročnících, a proto i letos opět
držíme laťku opravdu velmi velmi nízko. Na nejodlehlejším a nejhůře přístupném místě v kraji svedou ultimativní
názorový střet velikáni chirurgie s póvlem ze stejného nebo úplně jiného oboru. Děkujeme všem účastníkům, kteří
nám svým aktivním příspěvkem i přesto vyjadřují podporu a pomáhají vytvořit páteř, srdce, mozek, plíce a
semenné váčky kongresu.
MUDr. Jiří Škach
generální president kongresu
a zástupce přednosty chirurgie pro mikroskopy

Motto:
“ Kouření zkracuje cigaretu.“
MUDr. Milada Šípková, antabus pneumolog

PROGRAM
PÁTEK 18.3.

Dopolední individuální program :
zorbing bez koule, barvení velikonočních vajíček Novicovem, nebulizace atmosféry,
zápasy v léčivém bahně, ochutnávka burčáků na baru, přetahování kýlního pásu
v družstvech, hod flexilou na přesnost, osahávání mamologického fantoma,
groupování DRG na rychlost, kreativní dílna hlášek o postižených, kurz vyplňování
daňového přiznání se solidární daní pro absolventy KNL
12:00 – 14:00 ostrá prezentace
14:15 Slavnostní zahájení kongresu
Lékařská sekce
Okruh SCIENCE i FICTION
Předsednictvo: p. Korzár, p. Prezsa
1) M.Ponikelský, ARO KNL - Fascinující historie regionální anestezie aneb začalo to
kokainem
vyzvaná otupující přednáška
2) K. Kříž, ÚČOCH KNL – „Pantem tam a zpět už ne“ (sonáta pro kastaněty a triangl)
3) P.Hromádka, chirurgie KNL – Chirurgie v zemích třetího světa aneb Semilsko očima
misionáře
4) M. Valenta, chirurgie KNL – Hraním k ekvilibristice ( soft free )
5) L. Dzan, K. Burešová, ÚČOCH KNL - IQ test účastníků IIIII. Collegium
Chirurgicum mající za cíl potvrzení nebo zamítnutí hypotézy Ho: Participanti
Coll.Chir. neumí ani do 32 počítat (podpořeno Grantem VR KNL 15/2016)
/Grand Prix Ústavu PMP H. Mařenice/
6) T.Votruba, plastická chirurgie Č.Budějovice – Když nepomáhájí plastiky, instalace,
olejomalby ani linoryt
7) M.Dvořák, chirurgie KNL – Migrační krize (provalený Schengen i Shouldice)

17:00 přestávka

8) A.Škaryd, cévní chirurgie KNL - Není co dodat, není co prodat
9) L.Brzulová, chirurgie KNL- MKN 10 pro podkročilé
10) P.Kašák, TOC KNL – Paralelní komunikace v ambulantní praxi (macho příspěvek)
11) V.Petráková, cévní chirurgie KNL – Like surgeons (remix feat. Hercosch)
12) J. Šerf, neurochirurgie Č. Budějovice – Přišli pěšky na neurochirurgii …
13) M.Czinner, le ortopedie KNL – Léx-art prof. Martinique
14) J. Herzinger, chirurgie KNL – Chirurgická galerie nebo galerka
15) R.Harcuba, R.Mizera, ortotoc KNL – Romulus a Remulus znovu zasahují
16) J.Škach, A.Škaryd, J.Herzinger - Černý Korzár 2016
17) J.Škach, Š.Šmíd, chirurgie KNL – Chirurgický kouzelník
(od miniinvazivity k mikromagii) vyzvaná přednáška

19:00 Začátek rautu
Posterová sekce (LOBBY)

Work shop - LAPAROSTROFA 2016 advanced plnění kremrolí Simbionixem

22:00 Vyhlášení nejlepší přednášky
20:00 – 22:00 koncert kapely FUK /www.fukmusic.cz/ frontman Víťa Machačka
SOBOTA 28.3.
8:00 Debreefing

Odmítnuté přednášky:
M. Král, TOC KNL – Omrzliny ( neaktuální )
O. Hájek, chirurgie KNL – Žalmy (příliš smutné)
K . Kubelka, Catering KNL - Babybox není mikrovlnka
I. Bydžovská, Gennet KNL – Nepřerušovaná soulož jako ultimum refugium při opakovaném
selhání IVF (příliš asistovaná reprodukce)
P.Beránek, gynekologie KNL – Pneumoperitoneum jako raritní důsledek orálního znásilnění
na vánočním večírku foukačů skla
M.Kwesonsa, ARO KNL – Co je dlouhé, to je hezké (příliš zaměřeno na velké sálové výkony)
Kolektiv autorů chirurgie Frýdlant – Stabilizace páteře intramedulárním předvrtaným hřebem
Targon long
J.Jedlička, neurocentrum KNL – Vývoj nových webových pornostránek KNL krok za krokem
P. Bulíř, oční KNL – Laser Game
J.Kopecký, urgentní příjem mimo urgentní příjem – Joystick management aneb moje zenová
jedenáctka
A. Vitouš, infekce KNL - Důsledky řádění viru Zika na pozemkovém fondu
T. Verner, chirurgie KNL – Jak se mnou vyj….. (příliš ukřivděné)
T.Jirásek, patologie KNL – Temno: díl II. V mrazáku
M. Kuchař, dětské KNL – V diagnostice z vody nevařím
R.Procházková, hematologie KNL – Může kečup nahradit krevní ztráty i když je ostrý ?
I. Zýková, ARO KNL - Zajímavý soubor pacientů utonulých při rekreačním potápění
v barokomoře při zavádění metody v KNL
P. Němec, ZZSLK LBC – Novinky ve výbavě posádek ZZSLK aneb 200 % čerpání grantů
z regionálního programu Banáty Sever
F. Ptáček, ÚČOCH KNL – Z dršťkové polévky beránka neuplácáš
L. Brzulová, chirurgie KNL – Manipulační techniky a jiné zasazení chronických ran
T.Vencálek, plicní KNL – Na co se vykašlat
P. Plaček, plicní KNL – Revidovaná liberecká škála chrchlů

www.collegiumchirurgicum.cz
Motta pro příští IIIIII. Ročník CCH 2017:
„Co tě nezabije, to se tě pokusí zabít znovu.“
„Venku podzim …. V Tescu Velikonoce…O2 slaví Valentýna … V Ostravě je smog … Ve vládě je
bordel… A co Globus? …………………………………Tam je svět ještě v pořádku.
Odborný garant lékařské sekce :
MUDr. Peter Hromádka, přednosta chirurgie Krajská nemocnice Liberec a.s.

