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Editorial
Na podještědském návrší koná letos v pořadí již 8. 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:
“ Co se stalo, stalo se a již se neodstane.“
chybující stranový referent amputačního týmu

PROGRAM
PÁTEK 29.3.
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 II
Zločin a trest na Balkáně – z cyklu historicko-medicínských toulek na poníkovi

2) T.Votruba, plastická chirurgie Č.Budějovice – Věřte. Nevěřte!
3) M.Dvořák, chirurgie KNL – Vousatý Sponge-Bob: DaVinci 2049
4) J.Sibera, chirurgie KNL – Je libo randez-vous??
5) A.Škaryd, cévochirurgie KNL – Bosson a jeho role ve slabé interakci
6) L.Brzulová, chirurgie KNL- Kouzelné Collegium
7) R.Mizera , ortopedie KNL a BT- Jak jsem ukradl Půtu (autoreferát)
8) M.Rajnoch, LZSLK – Nebezpečné povětrnostní jevy a jejich vliv na LZS
9) P.Němec, ZZSLK - Pieta
10) K.Svobodová a FamilyVET – Výhody gonadektomie (propagační scénka)
11) Venclová, Machalová, Danny Boy – Výchova mladých chirurgů v Čechách
17:00 přestávka +
workshopy ADVANCED SURGIC AL SKILLS®©™ a Slipyonix
Dražba dobové kolekce pracovních oděvů „Collegium chirurgicum“
Předsednictvo: M.Valenta, L.Brzulová
12) K.Ždárská a kol., chirurgie KNL - Šmakuláda
13) V. Blecher, chirurgie KNL – MKN 1000
14) M. Valenta, chirurgie KNL – Píchačky zlepšují produktivitu
15) J. Škach, chirurgie KNL – Be positive (na tři kříže)
16) P.Kašák, TOC KNL – Proč je v KNL málo sester? Víme co s tím!
17) V.Petráková, chirurgie KNL – Skin Scare: Krása nejen po 40 není zadarm o
18) J.Herzinger, hrudní chirurgie FTN – Guiding ve FTN (Srdečné pozdravy z Prahy)
19) R.Harcuba, R.Harcubová, ortopedie a chirurgie KNL – Další překvapení
20) J.Nováček nebo jiný nováček, ARO KNL – Muž se zlatou peckou na těle
(bude opět zrušeno 2.5hodiny před ukončením kongresu a zařazeno nejdříve
přespříště; oznamuje pan topič)
19:00 Začátek rautu/ FORKshopu a koncert skupin MIZERNÁ CZINICKÁ PATERDA
Po rock-folk-grass koncertu pouští buziku k tanci a poslechu DJ Majkl Dee Two
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 30.3.

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

Odmítnuté přednášky:
A.Jirásek, patologie KNL – Sklíčkové peklo
R.Domin, patologie KNL – Pitva na Bílé hoře: Překvapivé historické souvislosti
J.Nedvídek, LDN KNL – L casei imunitass neřešíme
P.Kašák, TOC KNL – Nový „Urgent“ jako očekávaný podprahový příjem
D.Brandejská, ústavní hygienik KNL – Šikanou ke stejným výsledkům
O.Hájek, chirurgie KNL – Již opravdu není
T.Zitová, psychiatrie KNL – Co jim vrtám hlavou aneb Spánková diploe
A.Tvrdá, psychiatrie KNL- Canisterapie: Vzájemným venčením z idiocie rovnou do debility
J.Pavlásek, gynekologie KNL – Hanba a ohanbí (zvrhlá pohádka pro dospělé)
L.Tauš, oční KNL – “Voko beru“ a jiné hry do nudné příslužby
H.Věchtová, ARO KNL- Podještědská KILOmetráž (nepřeberné)
E.Blecherová, interna KNL – Interna už jen nanečisto: Lékařský exodus po tataráku
Yassin Y.N.Nagib, kardiologie KNL – Intervenční kukluxkardiologie jen načisto
J.Vytiska, plicní KNL – Rady ptáka Tuberáka Důchoďáka 3: Chrchlobraní a chrmlosání
V.Kortán, ORL KNL – Zasedlé uši: Poziční trauma obézní manželkou
M. Klasová, oční KNL – Zalehlé oči: Poziční trauma obézní milenkou (stejná paní, jiná párty)
M. Mísař, slevomat lékárna KNL – Akce pro Family day: Wobenzym 10kg, Alavis 100kg
D.Čermáková, pracovní lékařství KNL – Syndrom z nepřetržení u vedoucích pracovníků
K.Kubelka, Catering KNL - Nové projekty: “Předkrmárna“, “Přílohárna“ a “Dojíždárna“
P.Moos, newKNL – Představujeme CUM SHOT: Nový pavilon pipet a parkovacích automatů
J.Hradil, neurochirurgie KNL – Naše operace ? To jsou nervy. (příliš nudné)
P.Buchvald, neurochirurgie KNL – Survivor (VII.díl) – Poušť, brčko a hydrocefalik jako
právoplatný člen výpravy
Z.Eichlová, neurologie KNL – Evokované impotenciály
J.Jedlička, Nejcentrovatější superspecializované nejvýše speciální makrocentrum běžné
iktové péče KNL – Banality (přespříliš superodborné)
A.Vitouš, infekce KNL – Role spalniček v léčbě nespavosti
L.Kučera, rehabilitace KNL – Role tkaniček u kvadruspastiků
L.Slavík, IT KNL – Nás už opravdu NIS nezastaví
P.Biath, proktologie KNL – Řitízky pro štěstí (echt ekl)
A.Skaryd, cévní chirurgie KNL – Prstíková víla: Úspěšná chlácholivá lež pro naše klienty
V. Śámal, urologie KNL – “ME TOO“ Zajímavý seznam kontaktů s jasně pozitivní paní Evou
z baru
F.Ptáček, ÚČOCH KNL – „Huba na špacír“ po úrazu rotační bruskou
M.Hrubý, bariatrie KNL - Z kapustňáků sirény: Nová osvětová kampaň obezitologického
centra pro základní školy
T.Hendrych, Dobrovolnické centrum Zlomysl – Nejvypečenější žertíky 2018
I. Součková, revmatologie KNL – Vrzoty a drásoty/ Nové škálování pro biologickou léčbu
L. Endrych, Centrum zobrazovacích metod KNL – Leporela, aquarely, linority, sítotisk,
litografie, pastel, kvaš a lazura
M.Čumpelík, dialýza KNL - Filtry z překapávače nejen na kafe
D.Lábusová, infekce KNL - Infekční oddělení rozšiřuje prostory a nákazu
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.
Dále upozorňujeme, že není možné nadále tolerovat politicky nekorektní, transgender,
pagender, homofórní, nábožensky vadné, božsky ulítnuté, či dokonce nezávislé
příspěvky. Takové příspěvky nelze do rubriky odmítnutých přednášek za žádných
okolností přijmout.

www.collegiumchirurgicum.cz

