Chirurgické oddělení Nemocnice Pelhřimov si Vás dovoluje pozvat na

PELHŘIMOVSKÝ CHIRURGICKÝ DEN 2016
konaný dne 25. 11. 2016
pod záštitou starosty města Pelhřimova
garantovaný
Chirurgickou společností ČLS J. E. Purkyně,
Českou lékařskou komorou a
Krajským edukačním centrem POUZP se sídlem v Pelhřimově
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi opět po roce Vás pozvat na XXII. ročník Pelhřimovských
chirurgických dnů.
Doufám, že Vás témata letošního ročníku - „Nádory v chirurgii“ a
„Traumatologie předloktí a ruky“ zaujmou a těším se s celým
kolektivem spolupracovníků na setkání s Vámi u nás na Vysočině.
MUDr. Karel Křikava

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Místo konání:
sekce lékařská -

Kulturní dům Máj, Třída Legií 1115, Pelhřimov.
(GPS 49°25'44.606"N, 15°13'10.527"E)

sekce nelékařská - Velká zasedací místnost MěÚ, Pražská ul., Pelhřimov.
(GPS N 49°26.04627', E 15°13.21342')

Datum konání: 25. listopadu 2016.

Témata lékařské sekce:
1. Nádory v chirurgii
2. Traumatologie předloktí a ruky
3. Varia
Témata sekce sester:
Problematika ošetřovatelské péče tématicky neomezená.

Společenský program:
25.11.2016 raut, společenský večer s tancem.
Přihláška k aktivní účasti: prosíme zaslat na kontaktní e-mail do
30.9.2016.
Přihláška k pasivní účasti: 12.9. – 13.11.2016.
Přihlášky sekce sester na adrese:
hpeliskova@hospital-pe.cz
Ubytování: individuálně viz internetové stránky
http://www.pelhrimovsko.cz.
Odvoz do hotelů mimo Pelhřimov bude zajištěn.
Registrace účastníků: lékaři: pátek 25.11.2016 od 8.00 h.
sestry: pátek 25.11.2016 od 11.30 h.
Kongresový poplatek:
Lékaři 600 Kč, sestry 300 Kč (platba při registraci).
V ceně poplatku je účast na jednání kongresu, občerstvení mezi
jednotlivými bloky přednášek, vstup do expozice vystavovatelů, vstup na
raut a společenský večer, informační materiály.
Ubytování si hradí každý účastník dle ceníků hotelů.
Pokyny pro přednášející:
Žádáme všechny přednášející o dodržení časového limitu jednotlivých
příspěvků, a to v maximální délce 10 minut.
Prosíme autory v přihlášce uvést:
Jména autorů, spoluautorů, adresa pracoviště, název přednášky, e-mail.

Abstrakta:
ve formátu MS Word na CD, flash disku nebo zaslat na kontaktní
e-mail. Abstrakta budou prezentována na internetových stránkách
Pelhřimovských chirurgických dnů
http://www.hospital-pe.cz/?page_id=1316

Audiovizuální technika:
dataprojekce ve formátu MS PowerPoint 2010, video CD – kodeky
DivX, XviD, DVD.
Kongres je hodnocen dle stanov ČLK 6 kredity, sekce sester je
hodnocena v souladu s platnými právními předpisy.
Kontaktní adresa:
Jitka Červená
Sekretariát chirurgického oddělení
Nemocnice Pelhřimov
393 38 Pelhřimov
č. tel. 565 355 217
Hana Pelíšková
vrchní sestra chirurgického oddělení
Nemocnice Pelhřimov
393 38 Pelhřimov
č. tel. 565 355 202
Kontaktní e-mail: jcervena@hospital-pe.cz
Definitivní program kongresu a organizační údaje budou rozeslány
v říjnu 2016.
Těšíme se na Vaši účast.
MUDr. Karel Křikava ml.
primář chirurgického oddělení
Nemocnice Pelhřimov

MUDr. Miroslav Zahálka
zástupce primáře chir. oddělení
Nemocnice Pelhřimov

