Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně
Aesculap Akademie
pořádají

Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Klinika traumatologie LF MU v Úrazové nemocnici v Brně
pořádají

II. Mezinárodní kongres
úrazové chirurgie a soudního lékařství

Nezdary a rizika
oborech

XI. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
v chirurgick˘ch

2. - 3. září 2010, Zámek Mikulov
POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ
PÉČI

Mikulov, 5. – 6. září 2019, hotel Galant

www.kongres-mikulov.cz

www.kongres-mikulov.cz

Vážené dámy a pánové,
stejně jako v loňském roce tak i letos si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat do malebného městečka Mikulov na tradiční mezinárodní kongres úrazové
chirurgie a soudního lékařství „Polytrauma a komplikace v chirurgické péči“, který je v pořadí již jedenáctý. Kongres koná ve dnech 5. – 6. září 2019.
Kongres je pořádán pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc. a ředitele Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Romana Krause, MBA. Garanci převzala Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP a Společnost soudního lékařství a toxikologie ČLS JEP.
Kongres je určen pro lékaře a sestry chirurgických oborů, urgentních příjmů, zdravotnických záchranných služeb, soudních lékařů a laborantů. Cílem
kongresu je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.
Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.
			

Těšíme se na setkání s Vámi
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
prezident kongresu
přednosta
Kliniky úrazové chirurgie LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

Hlavní témata

n Přednemocniční péče

n Urgentní příjmy

n Komplikace v chirurgii

www.kongres-mikulov.cz

n Forenzní problémy

Všeobecné informace
Místo konání

Mikulov, hotel Galan

Registrační poplatky

Lékaři, státní správa
do 30. 6. 2019 Kč 1 750,od 1. 7. 2019
Kč 1 950,na místě Kč 2 350,NLZP
do 30. 6. 2019 Kč 1 550,od 1. 6. 2019
Kč 1 750,na místě Kč 2 050,V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, obědy na dny 5. a 6. září 2019, vstupenka na společenský večer,
kongresové materiály a DPH.

Pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru) 14. 6. 2019
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději do 28. 6. 2019

Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 5. září 2019 od 11.30 do 13.30 hod a dne 6. září 2019
od 11.30 do 13.00 hod. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku. Stravenky na oběd obdržíte při registraci
účastníků. Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.

Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 5. září 2019 od 20.00 hod v hotelu Galant. Cena vstupenky, kterou
obdržíte při registraci účastníků je zahrnuta v registračním poplatku.

Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle
platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na registraci
účastníků.
SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, Kounicova 13, 602 00 Brno,
Tel., Fax: +420 549 123 256, e-mail: a.martinek@symma.cz
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