III. Collegium chirurgicum

Pláně - Liberec
27.- 29. března 2012
Editorial
S bájným Impact faktorem a XXL-factorem.se na podještědském návrší koná letos v pořadí již III. 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 držíme
laťku opravdu 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:
“ Co Bůh spojí, chirurg rozděluje.“

přednosta amputačního odd.Théby, Aristokulos Jr.

Napsali o nás:
„Dekadentní a naprosto nesentimentální.“
„Thumbs up. Bras down.“

Respekt
National Geographic

PROGRAM

III. Collegium chirurgicum

ČTVRTEK 27.3.
19:00 Openparty – Intriky a malé domů v kuloárech
PÁTEK 28.3.
8:30 jede první lanovka
9:00 – 9:30 sebeprezentace
9:30 Slavnostní zahájení kongresu
Lékařská sekce (FUTTER HALL)
Okruh SCIENCE

09:30 Zahájení
Předsednictvo: Paseka,
1) T.Paseka, chirurgie Sv. Anna Brno - Simulace v chirurgii
(vyzvaná grantová přednáška)
2) T.Votruba,chirurgie KNL – KNL WTF?
3) M. Chrenko, chirurgie KNL – Chirurgický kmen (referát o biomase)
4) L.Dubovec, chirurgie Zlín – Objemné ateromy hlavy aneb Strach má velké oči
(objemná kazuistika)
5) R.Mizera, M.Czinner, ortopedie KNL – OSN: Ortopedův slovník naučný
6) Z.Eichlová, neurologie KNL – Neuralgie n. pudendus aneb Neodmítla a neměla
7) L.Brzulová, chirurgie KNL – (Ne)zapomenutí chirurgové
8) A.Škaryd, V.Vikuň cévní chirurgie KNL - Grantové a modelingové agentury
v chirurgii
9) P.Hromádka,chirurgie KNL – Chirurgické bajky a pohádky
(vhodné pro chirurgy od 3 let)
10) J.Sebroň, ARO KNL – 10 simplexních peroperačních ukazatelů komplexního stavu
pacienta
11) M.Krejbichová, chirurgie KNL – Stud a pud v KNL
12) J.Herzinger, chirurgie KNL – Flatulologie a podobné opomíjené nanoobory

11:30 Schnaps, kaffee und wein pause
11:45 Vystoupení tradičního hosta kongresu - Liberecká filharmonie:
První vstup „Etudy na moll“

13) M.Pirkl, M.Černý, A.Formelová – Zachraňovat nebo amputovat?
(socioekonomický rozbor)
14) L.Francová, chirurgie JIP KNL – EKG pro chirurgy omezené
15) P.Němec, ZZSLK – Operační řízení ZZS
16) P.Barsa, L. Ševčík, neurochirurgie KNL, Katedra částí a mechanismů strojů TULTepelná pohoda pacientů neurochirurgického oddělení KNL
17) P.Ponikelský, ARO KNL – Reinhardův syndrom
18) J.Škach, chirurgie KNL – Komponent separace (Advanced)
19) L.Dzan, K.Holoubková, ÚČOCH KNL – Využití SM technik k redresu čelisti
(live case report)
Oběd 13:15 – 14:30
14:30 Nácvik záchrany pacienta z koruny stromů (technika HORIZONTAL LIMIT )
15:30 Nácvik záchrany pacienta z propasti (technika VERTICAL LIMIT)
Okruh FICTION
17:00 Zahájení
Vystoupení tradičního hosta kongresu - Liberecká filharmonie:
Druhý vstup „Sonáty na sono“
1) J. Schröder, chirurgie JBL – Hepatectomia fere totalis laparoscopica aneb Sepuka
v novém tisíciletí
2) V.Petráková, cévní chirurgie KNL – Liberec Fashion Week (reportáž)
3) P. Kašák, TOC KNL – Formování specializovaných týmů
4) M.Chrenko, chirurgie KNL – „Burlaci na Volze“ (audiovizuální vernisáž díla)
5) T.Votruba, chirurgie KNL – Operační Jukebox
6) Prof. Li Pi Can, Uni Osaka (JAP) – 10D lymphadenectomy (v angličtině)
7) M. Valenta, chirurgie KNL – Bibliofilie, monogamie, biomedicína, reprografie a další
sexuální abnormality
8) J.Kopecký, Bihary Bros., Z.Šimon, ZZSLK – Výstavba heliportu
(časosběrná reportáž)
9) R.Gaalová, R.Harcuba, chirurgie a TOC KNL – Krize³
Posterová sekce (LOBBY)
Po celou dobu kongresu budou probíhat soutěže „Memoriál Střihorukého Edvarda“ –
laparoskopické dovednosti na shoe box-trenažeru druhé generace (v kategoriích chirurgické
a nechirurgické profese) a Práškové pexeso
Sanitářská sekce – pro trvalý individuální nezájem zahrnuta do lékařské sekce
Work shop - Survivor Masterclass Course 2014
Jak přežít na chirurgické ambulanci jen s toaletním papírkem a mokrou trávou
(školitel MUDr. Jaroslav Herzinger, LsD)

Večerní FORKshop – raut otevřen spolu se zahájením sekce FICTION
22:00 Vyhlášení nejlepších přednášek, výsledků soutěží, losování Tomboly
20:00 - 01:00? Discotheque - DJ Michal Dobeš
SOBOTA
01:00- 8:00 Afterparty na Depandance + otevření Postelové sekce
Cenzurovaná verze programu pro administrativní účely na webu
Postřehy a FOTO z kongresu tamtéž
Odmítnuté přednášky:
1) A.Vitouš, infekce KNL – Brebery
2) P. Kašák, TOC KNL – Pubmed: hospodská medicína
3)V.Petráková,chirurgie KNL – Není homeopatická léčba v chirurgii příliš radikální?

www.collegiumchirurgicum.cz
Odborný garant lékařské sekce :
MUDr. Peter Hromádka, přednosta chirurgie Krajská nemocnice Liberec a.s.

Jednací jazyky: český, slovenský, polský, německý, anglický, ruský.
Sako, kravata a motýlek zakázány ve všech prostorách kongresu - platí zejména pro přednášející.
Změna programu vyhrazena. Časový skluz všemi směry lze očekávat.
Motto příštího ročníku:

“ Nebát se a naklást“

Děkujeme sponzorům:

