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XII. Podlahovy chirurgické dny
XIII. Interaktivní sympozium hojení ran
17. – 18. října 2022 
Mikulov, hotel Galant

Česká společnost
pro léčbu rány
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Vážené dámy a pánové, kolegové,

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na XII. Podlahovy chirurgické dny a XIII. Interaktivní sympozium hojení ran, které se konají 
v malebném městečku Mikulov v konferenčních prostorách hotelu Galant. Akce jsou pořádány pod záštitou děkana Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D., ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimila Vajdáka a za 
garance České chirurgické společnosti ČLS JEP. 
Hlavními tématy pro letošní rok jsou: „Vzdělávání v chirurgii, Úskalí diagnostiky a léčby náhlých příhod břišních, Ranné infekce 
a podtlaková terapie v chirurgii, Řešení a komplikace akutních stavů v hrudní chirurgii, Méně obvyklé příhody a dutinová 
poranění v traumatologii, Chirurgie malé pánve – Korbičkovo  odpoledne a Varia, PhD studium“. Našim cílem je uspořádat 
odbornou konferenci, která svým obsahem přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci. Kromě účastníků z ČR 
je přislíbena i účast odborníků ze Slovenska a zahraničí.
Těšíme se na setkání s Vámi, bohatou diskusi a věříme, že akce bude příjemná jak po stránce profesionální, tak po stránce společenské.

 doc. MUDr. Igor Penka, CSc. doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. 
 předseda přípravného výboru místopředseda přípravného výboru 
 přednosta I. chirurgické kliniky  přednosta Chirurgické kliniky FNO a LF OU 
 Fakultní nemocnice u  sv. Anny v Brně a LF MU  



Všeobecné informace
Místo konání Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov
Registrační poplatky Lékaři Člen ČCHS do 3. 10. 2022  Kč 2 450,- / EUR 98,- na místě Kč 2 850,-/ EUR 114,- 

 Nečlen do 3. 10. 2022   Kč 2 750,- / EUR 110,- na místě Kč 3 150,- / EUR 126,- 
NLZP   do 3. 10. 2022 Kč 1 950,- / EUR 78,- na místě Kč 2 350,- / EUR 94,-

 V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, oběd na den 17. října 2022, společná večeře, 
občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály a DPH.

Pro přednášející Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru) 31. 8. 2022 
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději  do 12. 9. 2022

Oběd Obědy formou jednotného menu se vydávají v hotelové jídelně ve III. patře hotelového komplexu dne 
17.  října  2022 od 11.30 do 13.30 hod. Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili 
registrujícím osobám. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.

Společná večeře Společná večeře formou rautu se koná dne 17. října 2022 od 19.30 hod. Cena večeře je zahrnuta v registračním 
poplatku.

Akreditace Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena 
kredity dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení 
konference na registraci účastníků.
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