DŮLEŽITÁ DATA:
15. ledna 2018
Otevření registrace lékařů a sester,
informace na webových stránkách
30. června 2018
Uzávěrka registrace pro aktivní účast
a zaslání abstraktu (přednáška/poster)
SEKRETARIÁT KONFERENCE:
BOS. org s.r.o.
kancelář Ostrava
FN Ostrava – Domov sester
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba
telefon: +420 595 136 808
e-mail: ostrava@bos-congress.cz
Sídlo společnosti
Kekulova 615/38
400 11 Ústí nad Labem
www.bos-congress.cz
Informace o konferenci,
registrace a zaslání abstraktu on-line:

www.bos-congress.cz/odny2018

Chirurgicka klinika FN Ostrava a LF OU v Ostravě
I. Chirurgická klinika LF MU a FNUSA v Brně
Onkologická klinika FN Ostrava a LF OU v Ostravě
Městská nemocnice Ostrava
Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY
13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE
8.–9. 11. 2018, Ostrava

TÉMATA:
Poranění dutiny břišní a jejich komplikace
Miniinvazivní postupy v břišní chirurgii
Kolorektální karcinom
Kontroverze neoadjuvantní a adjuvantní terapie solidních tumorů GIT
Miniinvazivní přístupy v hrudní chirurgii
Otázky a odpovědi v mamologii
Trombotické a krvácivé komplikace po chirurgických výkonech
Varia
Novinky ošetřovatelské péče v chirurgických oborech
Moderní přístupy v ošetřování stomií

BOS. org. s.r.o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem
Vážené dámy a pánové, kolegové,
dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na v pořadí již
13. ročník Ostravských chirurgických dnů a miniinvazivní chirurgie, který se uskuteční 8.–9. 11. 2018 v kongresových prostorách hotelu Clarion v Ostravě, kde proběhne
lékařská i sesterská sekce a společenský večer.
Kongres opět pořádáme společně s kolegy
z I. Chirurgické kliniky LF MU a FNUSA. Program je
připraven v několika blocích a tematicky se dotýká
napříč jednotlivých oborů s hlavním zaměřením
na onkochirurgii a miniinvazivní přístupy.
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.
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
předseda přípravného výboru
místopředseda přípravného výboru
doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.
čestný předseda přípravného výboru
OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY
13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE
8.–9. 11. 2018, Ostrava
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