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Editorial
Na podještědském návrší koná letos v pořadí již 7. 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 pod poru a pomáhají vytvořit páteř a srdce
kongresu.
MUDr. Jiří Škach
generální president kongresu
a zástupce přednosty chirurgie pro mikroskopy

Motto:
“ Dokonalost není to, když již nelze nic přidat, ale když nelze již nic odebrat.“
MUDr. Bohdan Vyvrhač PhD., transplant-tým IKEM

PROGRAM
PÁTEK 23.3.
Dopolední individuální program a výzkumná činnost
12:00 – 14:00 prezentace účastníků v plavkách
14:15 Slavnostní zahájení kongresu (bez plavek)
Lékařská sekce
Předsednictvo: A. Škaryd, J. Škach
1) M.Ponikelský, ARO KNL – Nuda v Dubu
Konec rudého prezidenta aneb "mikrobiální příspěvek" v boji proti komunismu
- historicko- medicínská přednáška k 70. výročí komunistického puče

2)
3)
4)
5)
6)
7)

T.Votruba, plastická chirurgie Č.Budějovice – Desatero klienta replantačního servisu
M.Dvořák, chirurgie KNL – MMA nebo MBA
J.Sibera, M. neoSiberová, chirurgie KNL – DRG stále živé
A.Škaryd, cévochirurgie KNL – One and only
L.Brzulová, chirurgie KNL- Lasergame
R.Mizera , ortopedie KNL a BT- Mrazivá esej

17:00 přestávka +

workshopy ADVANCED SURGIC AL SKILLS®©™ a Slipyonix

Dražba dobové kolekce pracovních oděvů „Collegium chirurgicum“
Předsednictvo: M.Valenta, L.Brzulová
8) V. Blecher, E.neoBlecherová,chirurgie a interna KNL – Panna nebo orel ?
9) M. Valenta, chirurgie KNL – Fyzioterapie mimo EU / Uber plyn, přidej Tinder
10) J. Škach, chirurgie KNL – Výročí
11) P.Kašák,TOC KNL – Lékařský pokoj (coming soon)
12) V.Petráková, L.Brzulová a kol. chirurgie KNL – Království krajek
13) R.Harcuba, R.Harcubová, ortopedie a chirurgie KNL – Kinder surprise
14) J.Nováček, ARO KNL – Muž se zlatou peckou na těle
(bude zrušeno 2.5hodiny před ukončením kongres a zařazeno nejdříve přespříště;
oznamuje pan topič)
19:00 Začátek rautu/ FORKshopu a koncertu skupiny FUK Víti Machačky (ex RTG)
Po koncertu hraje k tanci a poslechu DJ Majkl Dee
Posterová sekce (LOBBY)
22:00 Vyhlášení nejlepší přednášky v rámci doprovodného programu
Upozorňujeme účastníky, že pořadí přednášek určuje lékař a plánovaný čas
přednášky je čas, od kterého se na přednášku začíná čekat.
SOBOTA 24.3.

8:00 – 10:00 „Obložená houska s odborníkem“

Odmítnuté přednášky:
A. Bluml, patologie KNL – Omluva psaná na oprátce
(neautorizovaný sebemrskačský autoreferát)
J.Nedvídek, LDN KNL – Co tě nezabije, to tu posílí
P.Kašák, TOC KNL – Úder otevřenu pěstí do torakotomie jako vstupní intervence u všech
triage pozitivních pacientů ambulance traumacentra
D.Brandejská, ústavní hygienik KNL - Počítání do deseti ( Prezentace všech došlých
hlášenek nosokomiální infekce za období 1/2015-12/2018 )
O.Hájek, chirurgie KNL – Odcházení
L.Nečesaný, management KNL - Neodcházení
I.Beránek, gynekologie KNL – Opomíjená diagnóza: Luxace zápěstí porodníka jako důsledek
reflexního vaginismu
P.Bulíř, oční KNL – Volské voko lepší než zející díra aneb Můj bulvíř
H.Věchtová, ARO KNL- Směs montážní pěny a extra virgin olivového oleje jako vhodný
doplněk stravy u pacientů se syndromem krátkého střeva
R.“Dominátor“ Domín, patologie KNL – Den nedovřených dveří od mrazáku
V.Mairich, gynekologie KNL- Výsledky srovnávací studie efektivity dráždění klitorisu po a
proti směru hodinových ručiček
J.Vytiska, plicní KNL – Rady ptáka Tuberáka 2: Intezifikovaná pooperační dechová
rehabilitace autokompresorem (opět neúčinné)
F.Dzán, ÚČOCH KNL – Kdy je nejlepší trhat mléčné zuby a kdy mléčné nehty
M. Kracík, ORL KNL – Cerumenové svíčky a další produkty naší charitativní vánoční dílny
M. Mísař, slevomat lékárna KNL – Zvýhodněné balíčky na párty “Ona a On“
(Rohypnol a Cialis)
K.Kubelka, Catering KNL - Po stížnosti ligy neurawlogů a urawlogů nebude salátový bar již
jen pro saláty
A.a L. Pěnička, Parking KNL - Nejasnosti v nově vysoutěženém návrhu projektu nové
nemocnice parkoviště s poliklinikou
P.Barza, neurochirurgie KNL - Proč se navigace Garmin a TomTom nehodí při stabilizaci
krční páteře a po kolikátém pokusu nám to došlo
M.Janus, ICT KNL - Rekapitulace hladkého přechodu od mobilního operátora O 2 k zcela
imobilnímu Vodafone
D.Šímová, neurologie KNL – Opomíjené diagnózy: Hlasocit, tupohmat, nedomíhavost a
třepostisk na urgentním příjmu
A.Vitouš, infekce KNL – První zaznamenaný přenos viru H1N1 ze slepice na vola
(v KNL a v pracovní době)
L.Kučera, rehabilitace KNL – Problém s ucpáváním odtokové výpusti při čištění bazénu KNL
při nedůsledném odlovu všech paraplegiků
L.Slavík, IT KNL - Stírací losy, laserový náhrdelník, test krevní podskupiny, 30-ti místný
Braillův kód a otisk chrupu do moduritu jako drobná úskalí 1.fáze zavádění e-receptu
Letos nebylo nutné odmítnout žádnou vysloveně špatnou přednášku z neuroJIPu KNL
J.Nováček, ARO Mld.Boleslav – Jak jsem si koupil příušní rušičku
J.Nováček, ARO Mld.Boleslav - Jak jsem zrušil, to co ještě nezačalo
J.Nováček, ARO Mld.Boleslav – Jak jsem zrušil, to co již začalo
J.Nováček, ARO Mld.Boleslav - Jak jsem zrušil, i to co už skončilo
J.Nováček, ARO KNL– Jak ze staré vatry vyrobit náhradní rušičku
J.Nováček, ARO Mld. Boleslav - Jak jsem už v první třídě dostal důtku, za to že ruším
Opakovaně žádáme kongresmany, aby v příštích ročnících hlásili do programu
maximálně 3 příspěvky od jednoho autora a dodržovali maximální časový limit
přednášky 5 hodin, jinak je zcela nereálné, aby se organizátoři stihli vykoupat ještě
před večeří.

www.collegiumchirurgicum.cz

