I. coll egium chirurgicum

1. ročník proběhne na horské Chatě Pláně a přilehlé turistické ubytovně – depandance
s možností ubytování v kapacitě 16 lůžek na chatě a 67 lůžek na depandance. Alternativně si
možno ubytování zajistit samostatně v Liberci.
Vzhledem k termínu akce lze očekávat ještě sněhovou pokrývku, která bude značně omezovat
dostupnost osobním autem a redukovat parkovací kapacitu na minimum. Z tohoto důvodu
pořadatel zajišťuje jako hlavní dopravní spojení sedačkový vlek a dopravu zavazadel rolbou. Dolní
stanice lanovky je v blízkosti konečné stanice tramvaje, kde je i velkokapacitní parkoviště.
Definitivní program, abstrakta přednášek a aktuality budou zveřejněna na web-stránkách
www.collegiumchirurgicum.cz
Registrace: elektronicky nebo mailem
aktivní účast
do 15. 2. 2012
pasivní účast
do naplnění kapacity
Přednáškový limit: 5 min ( vyzvané přednášky 20 min )
Formát přednášek : scénka, rozhlasová hra nebo konservativní PowerPoint, abstrakta Word
Prezentace: 8:00 – 9:00 hod
Součástí kongresu jsou STOMA a NUTRI workshopy
Akce je zařazeno do systému celoživotního vzdělávání sester ČAS a hodnocena kredity
Postery: Velikost 7.4cm (šířka) x 10,5 cm (výška)
Upevnění poserů a reprint těchto památečních pohlednic zajišťuje pořadatel.

Pláně 2012
Dovolujeme si Vás pozvat na 1. ročník chirurgického kongresu pořádaného oddělením chirurgie
Krajské nemocnice Liberec a.s. s podporou oddělením chirurgie Nemocnice Jablonec n. Nisou
p.o.
Místo konání: Chata Pláně - na ještědském hřebeni u Liberce 780 m.n.m.
Termín akce: 9. března 2012

Organizátorem vypsána cena za nejlepší přednášku / poster
Kongresový poplatek: lékaři 1000,sestry 500,zahrnuje : večerní FORKShop (raut), doprovodný program, startovné slalomu, vlek, rolbu,
memorabilia
Ubytování: 240,- / noc
Stravování: Snídaně 60,Oběd
80,Wifi in situ
Kontakty:

Organizátoři kongresu si kladou za cíl, založit tradici každoročních setkání především mladých
zdravotníků zejména z chirurgických oborů se zaměřením na výměnu zkušeností v řešení nejen
chirurgických komplikací, prezentaci alternativních řešení, unikátů, off label medicínu a chyb,
kterými se nelze chlubit na kongresech standardního ražení, ale z kterých plynou zajímavá
ponaučení. Velká část prezentací bude vyhrazena vyzvaným přednáškám odborníkům i
s přesahem do jiných oborů.
Paralelně s lékařskou sekcí bude část programu probíhat i sekcí sesterskou a sanitářskou.

Prezident kongresu:
MUDr. Jiří Škach

Vědecký sekretář:
MUDr. Veronika Kaválková

Turistická chata KČT
Pláně pod Ještědem

oddělení chirurgie

oddělení cévní chirurgie

Světlá pod Ještědem, Pláně č.p. 47

Krajská nemocnice Liberec a.s.

Krajská nemocnice Liberec a.s.

463 43 Český Dub

Husova 10, Liberec, 460 63

Husova 10, Liberec, 460 63

tel./fax. +420 482 770 997

tel./fax: +420 485 312 466

tel./fax: +420 485 312 466

mobil +420 722 515 536

mobil: +420 602 574 822

mobil: +420 737 351 280

email: info@chataplane.cz

email: jiri.skach@nemlib.cz

email: veronika.kavalkova@nemlib.cz

web: www.chataplane.cz
Vedoucí chaty: Miroslav Christ

