XXV. CHIRURGICKÉ
PRAŽSKÉ
DNY

10. – 11. května 2018

Praha, Clarion Congress Hotel Prague

Chirurgický kongres
s mezinárodní účastí

(Jiráskovy dny)

Pořadatel: I. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS

Registrace, aktivní účast, informace: www.prazskechirurgickedny.cz/2018

POZVÁNKA
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, ve spolupráci s Českou chirurgickou společností, děkan 1. lékařské fakulty a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Vás
srdečně zvou na jubilejní, XXV. pražské chirurgické dny. Pořádáme je ve dnech 10. - 11. května 2018 spolu s Traumatologicko-ortopedickou sekcí ČAS, pod odbornou záštitou
České chirurgické společnosti a ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi ČLS JEP. Vzhledem k připravovanému odbornému programu, který obsahuje úzce specializovaná
témata, ale i komplexní témata týkající se všech zdravotnických pracovníků, budou některá témata diskutována na společných sekcích lékařů a zdravotnických pracovníků
nelékařských profesí, zatímco jiná budou probíhat paralelně. Počítáme s tím, že proběhnou setkání výborů odborných společností. Kongres má charakter postgraduálního
vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK ČR (ohodnocen kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16
ČLK. Samostatná konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí je zařazena jako vzdělávací akce do kreditního systému ČAS a UNIFY dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010.
Účast bude ohodnocena příslušným počtem kreditů (ČAS, UNIFY).
Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši hojnou účast a setkání v Praze.
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.,
předseda organizačního a vědeckého výboru kongresu,
hlavní koordinátor odborného programu sekce lékařů
as. MUDr. Jan Ulrych,
druhý koordinátor odborného programu sekce lékařů
PhDr. Dagmar Škochová, MBA,
koordinátor odborného programu
konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Termín a místo konání
Čtvrtek 10. května – pátek 11. května 2018, Praha, Kongresové centrum – Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9, www.cchp.cz
Spolupracující odborné společnosti ČLS JEP
Česká chirurgická společnost
Česká společnost úrazové chirurgie
Česká onkologická společnost
Česká společnost pro trombózu a hemostázu
Společnost ranných infekcí
Organizační výbor kongresu
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., předseda organizačního a vědeckého výboru, krskaz@vfn.cz
as. MUDr. Jan Ulrych, koordinátor odborného programu v sekci lékařů, tel.: +420 606 794 730, jan.ulrych@vfn.cz
PhDr. Dagmar Škochová, MBA, koordinátor odborného programu konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, tel.: +420 224 964 365, skochova.dagmar@vfn.cz
Vědecký výbor: Představitelé české chirurgie a vybraní hosté
Organizátor kongresu
Congress Prague, s.r.o., se sídlem Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: +420 241 445 815, office@congressprague.cz, www.congressprague.cz
Koordinátoři pro registraci a ubytování: Silvie Krejsková, Michaela Hoferková, Alena Tučková office@congressprague.cz
Koordinátoři pro doprovodnou výstavu firem: Zdeněk Flam, zdenek.flam@congressprague.cz a David Vašek, david.vasek@congressprague.cz , tel.: + 420 241 445 813

www.prazskechirurgickedny.cz/2018
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Hlavní programová témata
V reakci na náměty z řad široké chirurgické obce byla zvolená následující nosná programová témata:

SEKCE LÉKAŘŮ

1. Extenzivní výkony v onkochirurgii
HIPEC Multiviscerální výkony Výkony na hranici oborů
2. Cévní ileus – algoritmy na všech úrovních péče
3. Intenzivní chirurgická péče
Infekce Agresivnější a aktivnější přístup chirurga k perioperačním komplikacím Sepse DIC
4. …….
Zlomeniny klíčku – možnosti ošetření Zlomeniny zápěstí Připravenost na teroristické útoky a katastrofy Novinky v MEDEVACu

SEKCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Specifické ošetřovatelské postupy u nádorového onemocnění GIT
Riziko infekce jako ošetřovatelský problém
Problematika nehojících se ran (faktory ovlivňující hojení)
Ošetřovatelská péče o pacienta v septickém stavu
Zlomeniny končetin (ošetřovatelská péče)
Bezpečná péče a mezioborová spolupráce
Varia

Aktivní účast
Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace.
Přihlášku k aktivní účasti včetně abstrakt lze podat výlučně on-line prostřednictvím formuláře na www.prazskechirurgickedny.cz/2017, konečným termínem pro přijetí přihlášek
je 1. duben 2018. Přijata bude pouze ta přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt.
Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:
Název práce
Jméno autora (autorů): v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou
Pracoviště autora: klinika (pracoviště), instituce, město
Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou
Abstrakta aktivních sdělení budou publikována ve sborníku, který obdrží každý účastník na místě při registraci.
Odborný program kongresu bude průběžně zveřejňován v sekci Novinky na: www.prazskechirurgickedny.cz/2018.

REGISTRACE

Registrační poplatek
Kategorie účastníků

Platba přijatá: do 15. 3. 2018

do 15. 4. 2018

16. 4. 2018 a později (1)

750

850

950

850

950

1.050

500

550

650

10. května

450

500

550

11. května

450

500

550

Zdravotní sestra – člen ČAS

450

500

550

Zdravotní sestra – nečlen ČAS

550 	

600

700

350

375

450

350

375

450

850

950

1.050

400 	

400

400

Sekce lékařů
Člen pořádající a spolupracující společnosti
Ostatní účastník – lékař
Postgraduální student/lékař před I. atestací

(2)

Jednodenní účast v lékařské sekci

Konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí

Jednodenní účast
10. května
11. května
Reprezentant firmy

(3)

Doprovodná osoba

Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 100 Kč.
Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let dovršený v roce 2017 a předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu,
u lékaře před I. atestací dopis (potvrzení) podepsaný vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.
(3)
Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner a to nad rámec přidělených bezplatných
vystavovatelských registrací.
Cena registračního poplatku zahrnuje DPH dle platné sazby.
(1)
(2)
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Registrační poplatek zahrnuje (s výjimkou kategorie doprovodná osoba)
registrační průkaz
účastnickou tašku s kongresovými materiály (s výjimkou kategorie jednodenní účasti)
vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
programový sborník s abstrakty
občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek
e-certifikát s kredity
Registrační poplatek pro kategorii doprovodná osoba zahrnuje
registrační průkaz
vstup na doprovodnou výstavu
Registrace na kongres je možná výlučně on-line
Registrační formulář najdete na www.prazskechirurgickedny.cz/2017.
Manuál pro registraci a platby
Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou na elektronickou adresu obdržíte doklad - výzvu k úhradě (obsahuje všechna data nezbytná
k provedení platby) dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě
Upozornění: Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora

NABÍDKA HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ
Nabídku ubytování, on-line registrační a ubytovací formulář, všeobecná pravidla pro objednávání, bližší informace k hotelům v nabídce a orientační mapu s vyznačeným
umístěním hotelů najdete na www.prazskechirurgickedny.cz/2018.
V případě speciálních požadavků na ubytování je možno kontaktovat organizátora kongresu na tel. +420 241 445 815 nebo elektronické adrese office@congressprague.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM
Chirurgické diskusní fórum s večeři
Termín: čtvrtek 10. května, 19.30 hod.
Pro vstup na chirurgické diskusní fórum je nezbytné si koupit vstupenku.
Součásti diskusního fóra bude společná večeře
Vstupné:
Pro registrované lékaře, zdravotnické pracovníky v nelékařských profesích a reprezentanty firem 450 Kč (cena vstupenky zahrnuje DPH dle platné sazby).
Kompletní informace k Chirurgickému diskusnímu fóru, včetně možnosti on-line zakoupení vstupenky, najdete na www.prazskechirurgickedny.cz/2018.
UPOZORNĚNÍ
Pro registraci, objednávání hotelového ubytování a další komunikaci s organizátorem kongresu využívejte výlučně on-line komunikaci prostřednictvím adresy
www.prazskechirurgickedny.cz/2018, kde jsou k dispozici vždy aktuální a komplexní informace a pokyny. Podmínkou registrace na kongres je vyplnění a zaslání registračního
formuláře (nezaměňujte s přihláškou k aktivní účasti).
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