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Editorial   

                            Na podještědském návrší koná letos v pořadí již 6. všechirurgický slet s mezinárodní účastí 

Collegium Chirurgicum.  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 a srdce 

kongresu.  

                                                                                                MUDr. Jiří Škach                                          

                                                                                                    generální president kongresu 

                                                                                                 a zástupce přednosty chirurgie pro mikroskopy 

Motto: 

   “ Někteří lidé jsou v našem životě obrovskou chybou, kterou si dlouho odmítají připustit.“     

                                                                         prim.  MUDr. Jonáš Derner,  Stará Bolehlav 

 



PROGRAM 

PÁTEK  31.3. 

Dopolední individuální program a výzkumná činnost 
12:00 – 14:00  prezentace účastníků v plavkách 
14:15  Slavnostní zahájení kongresu (bez plavek) 
 

Lékařská sekce   

Předsednictvo:  T. Votruba, M. Valenta 

1) M.Ponikelský, ARO KNL – Historické piliny 
vyzvaná přednáška na sundání laťky 

2) J. Kopecký, TOC KNL – Gumoléčba  
3) P.Hromádka, chirurgie KNL – Politika: nedílná součást života chirurga 

(telekonference) 

4) M. Valenta, chirurgie KNL – Primářem na zkoušku/Cesta tam a zase zpět 

5) M.Rajnoch, ZZSLK -  Letem světem   
6) J. Škach, chirurgie KNL – Terapie čekáním (s bonusem: Izotopovy bajky) 
7) T.Votruba, plastická chirurgie Č.Budějovice –  Ad astra 
8) M.Dvořák, chirurgie KNL – Zajištění chirurga před výkonem v ambulanci 
9) J.Sibera a Miška Krejbiška, chirurgie KNL – Chirurgie má TALENT 
10) P. “Jolanda“ Biath, chirurgie KNL – Volejte věštce v proktologii 

17:00  přestávka 

Předsednictvo:  J.Škaryd, M. Šefr 

11) A.Škaryd, cévní chirurgie KNL -  Vyšetřování medicinských katastrof: „Zázrak 
v Liberci “ 

12) L.Brzulová, chirurgie KNL-  Resuscitovaná soutěž Pevnost BoyYard 

13) P.Kašák,TOC KNL – Poskytování informací příbuzným klientů zdravotnických 

zařízení /Dezinformovaný souhlas/ 

14) V.Petráková, Z.Eichlová, chirurgie, neurologie KNL – Lékařská dovolená neboli 

2 roky prázdnin 
15) J. Šefr, neurochirurgie Č. Budějovice – Komlexní neurochirurgický pacient 
16) J. Herzinger, chirurgie KNL –  Filmový klub: Pulp Phresubin 
17) Bihary I, Bihary II, ZZSLK – Brothers in arms – improvizační laškárna 
18)  R.Harcuba, ortopedie KNL – Esej proti vyhoření 
19) Š.Smíd, ne KNL – Chirurgický kouzelník  
       vyzvaná předrážka na srovnání laťky 

 
19:00  Začátek rautu   ( k tanci a poslechy hraje DJ GUMMA ) 

Posterová sekce (LOBBY) 

      V.Blecher –  Bez názvu a bez skrupulí 

22:00   Vyhlášení nejlepší přednášky v rámci doprovodného programu 



Odmítnuté přednášky: 

J.Nedvídek, LDN KNL – Jarní úklid : Naše nové techniky nerozšiřované terapie 
V.Šuchma, ortopedie KNL – Pevný v kramflecích  
L.Brzulová, chirurgie KNL – Léčba komických ran 
P.Kašák, TOC KNL –  Vytvoření svalku v průběhu provádění osteosyntézy (má kazuistika) 
T.Verner, chirurgie KNL -  Kam s ním? (autobiografická severská telenovela) 
O.Hájek, chirurgie KNL – Když se kácí les, lítám jako třísky 
I.Bydžovská, gynekologie KNL – Patří vulva mezi mlže nebo plže? (příliš filozofické) 
I.Zyková, ARO KNL - Reportáž ze slavnostního předávání cen za jubilejní 100. fatální 
iatrogenní hemotorax po hrudní punkci v roce 2016 v KNL  
J.Pírek, urologie KNL – Exotičtí ptáci (sbírka roztomilých penilních malformací ) 
M. Mísař, lékárna KNL – Co je prošlé, to je pořád ještě dobré (pro zaměstnance KNL určitě) 
M.Valenta, chirurgie Semily/KNL – Pomáháme Semilům aneb Správce konkurzní podstaty 
podle drancovní příručky MBA 
Kolektiv autorů chirurgie Frýdlant – “Frýdlantský tabáček“ definitivní řešení inkontinence 
stolice zadrhovacím stehem 
V.Špatenková, neurochirurgie KNL – MRSA utočí 2: S cutaseptem na čekanou 
A.Vitouš, infekce KNL – Žloutenka není tak sexy jako náš trhací očkovací kalendář 2017  
P.Bulíř, oční KNL – Alfons Muška : Slovanská epopej  
(dokument  z cyklu  zájezdů “S lupou za kulturou“ pro neúspěšné žadatele o biologickou 
léčbu) 
M.Czinner, ortopedie KNL – Osteosyntetický materiál v domácí dílně (kradený) 
P.Beránek, gynekologie KNL – Asistovaný koitus: metoda pro spořivé nebo líné ? 
T.Zajíc, mikrobiologie KNL – Jak jsem si ze Stafylokoka pomocí PCR upletl zlatý svetr 
M.Šípková, TRN KNL - Nová generika: Závěry studie “Ampér“ - Elektrická cigareta 360V má 
při odvykání lepší výsledky než eletkronická  
V.Kracík, mikrobiologie KNL – Čecho-Mor:„ Mezi agary, jebka zelená..“ 
K.Dvořák, gastroenterologie KNL – Tonsilektomie koloskopem : jediná výhoda pro pacienty 
se syndromem krátkého střeva 
V.Machačka, RTG KNL - 50 odstínů šedi /rekvalifikační kurz na starém CT/ 
D.Šímová, neurologie KNL – Klub Aktivních Parkinsoniků:  Recept pro tento týden – 
Šťouchané brambory se šlehačkou 
K.Kubelka, Catering KNL -  Jsem rád, že mě mně lidé žerou 
J. Dient, neurologie KNL -  Naši pacienti s Alzheimerem mají, na co si vzpomenou 
J.Hons, psychiatrie KNL – 12 let v řetězech ( tak opravdu nezabírá ) 
V. Kortán, ORL KNL – Krusty a zátky  (příliš popisné) 
H.Věchtová, ARO KNL-  5-litrový bolus Nutridrinku NOVĚ přetlakem / nutriční poradna 
rozšiřuje své služby ku příležitosti mezinárodního dne zácpy (i té dopravní) / (příliš kalorické) 
M.Sochor, onkologie KNL – Úloha substituce stopových prvků v hospicové péči 
R.Procházková, hematologie KNL – Výsledky vyšetřování ekonomické havárie v plazmové 
rafinerii Sanaplazma 
L.Kučera, rehabilitace KNL – Top 10 manipulačních technik: Lámání chleba, házení hrachu 
na zeď, strouhání mrkvičky, vystrkování růžků, ohrnování nosu, bití v prsa, držení palce, 
zatínání zubů, nasávání atmosféry a tahání z bryndy 
O.Havlíček, kožní KNL – Pupínek, s kterým si nevím rady (příliš kortikodependentní) 
J.Vytiska, plicní KNL – Rady ptáka Tuberáka: Akvarijní vzduchovátko z domácího 
oxygenátoru 
F.Ptáček, ÚČOCH KNL – Rovnátka jako depilační strojek - kazuistika (příliš pubické) 
T.Vencálek, plicní KNL –  Macho nebo máčo ? 

 

www.collegiumchirurgicum.cz 

http://www.collegium/

