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Národní kongres s mezinárodní účastí
České společnosti pro úrazovou chirurgii

s doprovodnou výstavou
zdravotnické techniky a farmacie

„Tradice zavazuje“

21. – 22. 9. 2017
Brno / Hotel Brno Maximus Resort

Hotel Brno Maximus Resort

Úrazová nemocnice v Brně

kontakty
Ludmila Vlachová
tel.: 545 538 669
email: info@novakovydny.cz
www.novakovydny.cz

Organizační zajištění:
PUX, s. r. o.
info@pux.cz
www.PUX.cz

Úrazová nemocnice v Brně
Klinika traumatologie
Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně

XVIII.

S úctou a přátelským pozdravem

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Prezident XVIII. NTD v Brně

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Je mi potěšením vás jménem celého přípravného 

výboru opět po dvou letech pozvat na Národní kongres 

České společnosti úrazové chirurgie, na Novákovy 

traumatologické dny. Bude pro vás opět připraveno 

příjemné prostředí Spa Resortu Maximus nad Brněnskou 

přehradou.

Jako téma přednášek a diskuzí kongresu jsme vybrali 

kontroverze v léčení úrazů. Kontroverze nastávají nejen 

kvůli tomu, že dva odborníci mají různé názory, ale 

mohou nastat i proto, že pro jednu nebo druhou variantu 

neexistují dostatečné argumenty založené na důkazech, 

a nebo třeba jen o nich nevíme. Volili jsme toto téma též 

pro sekci nelékařských oborů, ošetřovatelskou péči 

a rehabilitaci. 

Tentokrát jsme zahraniční hosty pozvali přednášet nejen 

na toto téma, ale chtěli bychom s nimi též diskutovat 

o pregraduální výuce oboru traumatologie na fakultách 

a o přípravě studentů medicíny na náš náročný obor. 

Tak prosím neváhejte a přijďte se zúčastnit našeho 

tradičního kongresu. Těšíme se na vás.

Tradice zavazuje!
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pořádá
Úrazová nemocnice v Brně,
příspěvková organizace Statutárního města Brna
Ředitel: ing. Zdeněk Buštík, MBA
Klinika traumatologie Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity v Brně
Přednosta: doc.MUDr. Libor Paša, Ph.D.

certifikáty
lékařská sekce / akce bude registrována a kreditována 
pod Českou lékařskou komorou
sesterská sekce / akce bude registrována a kreditována
pod Profesní odborovou unií zdravotnických pracovníků

společenský večer
program /
plavba parníky po Brněnské přehradě
raut
degustace vín
bohatý večerní program (DJ, tanec)

zázemí resortu /
tenis, bowling, wellness, spa

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

registrační poplatky

Podrobné informace o registračních poplatcích 
naleznete na www.novakovydny.cz.

1 200 Kč 1 300 Kč 1 400 Kč 1 500 Kč
600 Kč 700 Kč 800 Kč 900 Kč

do 31. 3. do 30. 6. od 30. 6. na místě

Lékaři
SZP

registrace & platby
Registrujte se online na webu:

www.novakovydny.cz

ubytování
Maximus Resort Hotel Brno ****
Hrázní 4a
635 00 Brno
tel.: +420 546 221 035
email: recepce@maximus ‑resort.cz

Podrobné informace o ubytování naleznete
na www.novakovydny.cz.

prezident kongresu
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

témata / lékařská sekce
• Kontroverze v léčení zlomenin
• Kontroverze v léčení dutinových poranění 
• Pregraduální výuka úrazové chirurgie
• Varia

programový výbor
MUDr. Radek Veselý, PhD. / primář traumatologie
doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D. / předseda vědecké rady ÚN
doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D. / přednosta kliniky  
                                                  traumatologie LF MU
MUDr. Radim Kyzlink / primář chirurgie
MUDr. Tomáš Pink, Ph.D. / primář ortopedie
MUDr. Martin Kelbl / primář oddělení stálé chirurgické  
    a úrazové služby
Mgr. Andrea Lišková / hlavní sestra pro ošetřovatelství

organizační výbor
Ludmila Vlachová / sekretariát ÚN Brno
Mgr. Ing. MUDr. Karel Kameník / PUX, s. r. o.

témata / nelékařská sekce
• Kontroverze v ošetřovatelské péči úrazových stavů
• Kontroverze v rehabilitaci po úrazech
• Varia

zvaní hosté
prof. Dr. Vilmos Vécsei, Wien, Rakousko
prof. Dr. Florian Gebhard, Ulm, Německo
prof. Dr. Wilhelm Friedl, Aschaffenburg, Německo
prof. Dr. Hans Jörg Oestern, Celle, Německo
prof. Dr. Petr Šimko, Bratislava
+ přední významní odborníci z ČR i SR
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