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III. ČESKÁ HERNIOLOGICKÁ KONFERENCE
3. - 4. 11. 2016 / Olomouc, Prostějov
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
blíží se termín konání III. České herniologické konference a já bych Vás rád opět pozval k účasti na této
významné odborné akci, která se koná 3. – 4. 11. v Olomouci a Nemocnici Prostějov.
V předešlých dvou ročnících pozvání přijali významní hosté, kteří patří mezi evropské špičky v oboru
herniologie. Za všechny bych zmínil presidenta Evropské herniologické společnosti prof. Campanelliho
z Milána a jejího člena prof. Alexandreho z Paříže, Dr. Kukletu z Zurichu, Dr. Kutheho z Hannoveru, nebo
Dr. Smietanskieho z Gdaňsku. Také naše Česká herniologická společnost má v EHS svého zástupce a to
prim. MUDr. Bureše, člena výkonného výboru ČHS.
Letošní program hodláme věnovat především:
- problematice ventrálních kýl,
- optimalizaci řešení umbilikální hernie, defektů stěny břišní,
- uzávěru především střední laparotomie.
V minulém roce byl velký zájem o diagnostiku především komplikací refluxní nemoci a chirurgickému
řešení této problematiky, oblíbenou kapitolou je řešení komplikací, recidiv a kazuistiky.
V kapitole varií bude dostatek prostoru pro další informace a zkušenosti, o které se budete moci podělit
s ostatními kolegyněmi a kolegy, opět bude zařazena sekce kolegů působících v rámci „lékaři bez hranic“.
Novinkou tohoto odborného setkání bude „Hernia School“, na kterou máte přiloženou pozvánku.
Pro vymezený počet chirurgických elévů, bude realizována „Hernia Basic“.
Zahájení je stanoveno na 2. 11. 2016 v nových moderních prostorách teoretickými přednáškami
na Ústavu normální anatomie TÚ LFUP Olomouc, prací na kadaverech, teorií chirurgického řešení hernií
třísla, střední čáry a pupku. Následující dopoledne bude věnováno diskusi a fundovaným přednáškám
produktových manažerů. Pátek bude věnován praktickému workshopu na COS Nemocnice Prostějov
s live přenosem náročných operací a ukázkou praktické výuky chirurga „začátečníka" do prostor
kongresového sálu hotelu NH Olomouc.
Informace a online přihlášky na obě dvě akce naleznete na stránkách www.chsp.cz
Těším se na setkání v Olomouci a Prostějově,
MUDr. Adolf Gryga, CSc.
Předseda ČHS, sekce ČCHS a EHS
www.chsp.cz

