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Úvod
Odborné konference a účast na nich
jsou jednou z podmínek
naplnění celoživotního vzdělávání lékařů
i nelékařských zdravotnických pracovníků
a zároveň v řadě oborů i podmínkou pro připuštění k atestační zkoušce.
Ustavení Střediska konferenční a marketingové podpory výrazně přispělo
k profesionalizaci organizace těchto konferencí.
Rozpočet každé konference je připravován jako ziskový nebo vyrovnaný.
Za zajištění financování partnery zodpovídá garant konference, administruje
poté Středisko konferenční a marketingové podpory.
Vysoká odborná úroveň přednášek a prezentací spolu s perfektní organizací
dělá společnosti Krajská zdravotní výborné renomé mezi zdravotníky.
Proto se také podařilo získat pro organizaci odborných akcí garanty, kteří
dosud spolupracovali s externími agenturami.
Do budoucna je naším cílem rozšiřovat počty akcí ve všech akreditovaných
oborech, k čemuž by výrazně mohla přispět výstavba přednáškové auly
v areálu ústecké Masarykovy nemocnice.

MUDr. Josef Liehne
předseda Rady Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s. (VIKZ)
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Bez laboratoře se neobejdete III.
Datum: středa 14. března 2018
Místo: Kinosál, Nemocnice Most, o.z.
Záštita:
Ing. Petr Fiala – generální ředitel
Úroveň:
Krajská
Garant:
Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., Oddělení laboratorního komplementu Krajské
zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Popis:
Konference je určena pro lékaře, nelékaře a vysokoškolsky vzdělané odborné
pracovníky ve zdravotnictví ČR.
Prezentují se a diskutují témata jako zásady správného odběru, vyšetřování
tumorových markerů, intoxikace a řada dalších.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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Konference centra pro diagnostiku
a léčbu demyelinizačních onemocnění
Datum: středa 21. března 2018
Místo: přednáškový sál pavilonu O polikliniky, Nemocnice
Teplice, o.z.
Záštita:
Ing. Jiří Novák – předseda představenstva KZ, a.s.
Úroveň:
Krajská
Garant:
MUDr. Marta Vachová, Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s.
- Nemocnice Teplice, o.z.
Popis:
Konference je určena pro lékaře, lékárníky, všeobecné sestry, fyzioterapeuty,
ergoterapeuty, sociální pracovníky a pacienty RS centra. Konference se
zabývá problematikou diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy, kritériích
biologické léčby, sociální pomocí pacientům, možnosti fyzioterapie,
ergoterapie, psychické podpoře pacientům.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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IX. ročník konference Emergency 2018
Datum: středa 4. dubna 2018 – čtvrtek 5. dubna 2018
Místo: UJEP Kampus v Ústí nad Labem, červená aula
Záštita:
Ústecký kraj
Ing. Jiří Novák – předseda představenstva KZ, a.s.
Úroveň:
Celostátní
Garant:
MUDr. Jana Bednářová, Emergency Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Popis:
Po úspěšných osmi letech se MUDr. Jana Bednářová rozhodla přemístit
konferenci ze Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., na UJEP Kampus
v Ústí nad Labem. Důvodem byla nedostatečná kapacita stávajících prostor,
jelikož o tuto konferenci je velký zájem, cca 250 účastníků. V rámci
odborného programu budou přednášky a diskuze na téma problematiky
akutní i neakutní medicíny na akutním příjmu.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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Individualizovaná péče o nedonošené
děti
Datum: úterý 10. dubna 2018
Místo: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
Záštita:

Úroveň:
Regionální
Garant:
MUDr. Petr Janec, MHA, Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a.s. –
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Popis:
Vzdělávací akce má za cíl seznámit zdravotníky s novým trendem v neonatologii
„Individualizovanou péčí o nedonošené děti“.

Individualizovaná péče o nedonošené děti vychází z konceptu NIDCAP
(Newborn Individualized Developmental Care and Assesment Program). Je to
nový trend v přístupu k nedonošeným dětem. Tento model péče má
prokazatelně pozitivní efekt na vývoj dítěte, vychází z předpokladu, že
psychomotorický vývoj dítěte ovlivňují prostředí a pozitivní impulzy, které dítě
získává od personálu a rodičů. Snahou je umožnit rodičům časný kontakt
s dítětem a více je zapojit do péče o předčasně narozené. Model se zavádí
v některých státech Evropy a i u nás v České republice je sledován a jeho
principy jsou na našich pracovištích aplikovány. Zatím nedostižným cílem je
vybudovat „Rodičovské jednotky“ na našich neonatologických pracovištích.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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7. Ústecký radiologický den
Datum: středa 11. dubna 2018
Místo: Hotel & Restaurant Větruše
Záštita:
Ing. Jiří Novák – předseda představenstva KZ, a.s.
Úroveň:
Krajská
Garant:
MUDr. Milouš Derner, Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Popis:
Specializovaná diagnostika, terapeutická péče v rozsahu koncepce oboru
pacientům MNUL, kazuistiky RDG jsou nedílnou součástí odborného
programu všech ročníků Ústeckého radiologického dne. Konference, která
oslovuje odborníky napříč KZ, a. s. již posedmé.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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XII. Ústecké sympozium ENDO LIVE VIII.
Datum: úterý 17. dubna 2018
Místo: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
Záštita:

Úroveň:
Krajská
Garant:
MUDr. Jiří Stehlík, Gastroenterologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. –
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Popis:
Již tradiční konference určená pro lékaře i nelékařský zdravotnický personál
z Ústecka a okolí. Účastníci konference se seznámí nejen s novinkami
v oboru, ale také shlédnou přímé přenosy ze sálu.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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Ústecký hematologický den
Datum: čtvrtek 19. dubna 2018
Místo: Hotel & Restaurant Větruše
Záštita:
MUDr. Josef Liehne – ředitel zdravotní péče MNUL, o.z.
Úroveň:
Krajská
Garant:
MUDr. Jana Ullrychová, Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Popis:
Konference je určena pro lékaře, nelékaře a vysokoškolsky vzdělané odborné
pracovníky ve zdravotnictví ČR se zájmem o problematiku hematologie.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI

12

Krajská konference sester 2018
Datum: středa 25. dubna 2018
Místo: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
Záštita:
Ústecký kraj
Ing. Petr Fiala – generální ředitel
Úroveň:
Krajská
Garant:
Mgr. Markéta Svobodová, Oddělení hlavní sestry Krajské zdravotní, a.s. –
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Popis:
Multioborová konference určená pro nelékařský zdravotnický personál
z Ústeckého kraje.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
Po dohodě s garanty jednotlivých sesterských akcí došlo ke sloučení v jednu
akci. V organizaci se budou jednotlivé nemocnice střídat.
U akcí pro nelékařský zdravotnický personál je obtížné sestavit vyrovnaný
rozpočet, rovněž zájem o ně klesá v souvislosti se zrušením kreditního
systému. Sloučení dosavadních tří konferencí v jednu považuji za velice
racionální.
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Krajská dermatovenerologická
konference
Datum: pátek 27. dubna 2018
Místo: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
Záštita:

Úroveň:
Krajská
Garant:
MUDr. Olga Filipovská, Kožní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Popis:
Prezentace poznatků a zkušeností lékařů kožního oddělení, nové trendy v
biologické léčbě, nežádoucí účinky jednotlivých druhů léčby, to jsou jen
některá témata dalšího ročníku konference.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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Krajský seminář anestezie a intenzivní
péče pro nelékařský zdravotnický
personál
Datum: středa 16. května 2018
Místo: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
Záštita:

Úroveň:
Krajská
Garanti:
MUDr. Daniel Nalos a Bc. Libuše Čočková, Klinika anesteziologie,
perioperační a intenzivní medicíny FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Popis:
Vzdělávací akce, určená pro nelékařský zdravotnický personál zejména
intenzivních oborů, se bude zabývat nejen ošetřovatelskými postupy, ale i
psychosociálními aspekty práce v intenzivní péči. Cílem konference je také
sdílení a předávání zkušeností a poznatků mezi jednotlivými pracovišti
intenzivní péče Krajské zdravotní, a.s.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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III. Konference COS a CS
Datum: čtvrtek 17. – pátek 18. května 2018
Místo: UJEP Kampus v Ústí nad Labem, červená aula
Záštita:
Ústecký kraj
MUDr. Josef Liehne – ředitel zdravotní péče MNUL, o.z.
Úroveň:
Celostátní
Garant:
MUDr. Ivan Humhej, Oddělení centrálních operačních sálů a centrální
sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
o.z.
Popis:
Konference určená pro zdravotníky pracující na operačních sálech a
sterilizaci, ale i pro ty, kteří s těmito provozy spolupracují nebo se o nich chtějí
něco dozvědět. Multidisciplinární zastoupení účastníků skýtá možnost
zajímavých diskuzí a mezioborového předávání znalostí a zkušeností.
Mezi témata letošní konference budou patřit:
·
miniinvazivní operační přístupy
·
anesteziologie – obor, bez kterého se na sále neobejdeme
·
perioperační sestra – alfa a omega každé operace
·
prevence stresu a syndromu vyhoření
·
hygiena, desinfekce, sterilizace
·
varia
K oblíbené součásti konference patří i atraktivní společenský večer spojený
s plavbou na lodi Labským údolím.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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Výroční vědecká konference MNUL
Datum: středa 23. května 2018
Místo: Hotel Clarion v Ústí nad Labem
Záštita:
Ústecký kraj
Ing. Jiří Novák – předseda představenstva KZ, a.s.
Úroveň:
Regionální
Garant:
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. –
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Popis:
Výroční vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
se koná každoročně od roku 2010 a je spojena s předáním ocenění za nejlepší
výsledky v oblasti vědy a výzkumu nejlepším jednotlivcům a kolektivům
nemocnice. Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlašuje výroční
ceny vedení nemocnice ve spolupráci s Vědeckou radou Krajské zdravotní,
a.s., které předsedá prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., Předání výročních cen
jednotlivcům i kolektivům je doplněno odbornými prezentacemi a ukázkami
publikační činnosti oceněných zdravotníků.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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Sympozium severočeských psychiatrů
2018
Datum: pátek 25. – sobota 26. května 2018
Místo: Hotel Port, Doksy
Záštita:
MUDr. Josef Liehne – ředitel zdravotní péče MNUL, o.z.
Úroveň:
Celostátní
Garanti:
MUDr. Zdenka Staňková a MUDr. Erik Petrovský, Psychiatrické oddělení
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Popis:
Tradiční setkání psychiatrů nejen ze severních Čech. Konference je zaměřena
na různé oblasti, se kterými se psychiatrická oddělení denně potýkají. Cílovou
skupinu tvoří lékařské i nelékařské profese napříč různými zdravotnickými
obory.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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INTERLAB 2018
Datum: středa 6. června 2018
Místo: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
Záštita:
Ing. Petr Fiala – generální ředitel
Úroveň:
Krajská
Garant:
Ing. Pavla Eliášová, Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a.s. –
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Popis:
Oddělení klinické biochemie pořádá každoročně regionální mezioborovou
odbornou konferenci pro pracovníky klinických laboratoří, která je uvedena
v Plánu odborných akcí ČSKB na daný rok.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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Kurz chirurgie periferních nervů
Datum: čtvrtek 14. – pátek 15. června 2018
Místo: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
Záštita:
Ing. Petr Fiala – generální ředitel
Úroveň:
Celostátní
Garant:
MUDr. Ivan Humhej, Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Popis:
Dvoudenního intenzivní kurz, který pořádá Neurochirurgická klinika FZS UJEP
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z. V rámci České republiky se jedná se o první odbornou akci
komplexně pokrývající problematiku operativy periferních nervů včetně
brachiálního plexu. Kromě problematiky traumat, úžinových syndromů a
tumorů nebudou chybět ani přednášky zaměřené na morfologii, anatomii,
fyziologii, patofyziologii a klinické vyšetření periferních nervů, dále na
elektrofyziologii, zobrazovací metody, neuropatickou bolest, šlachové
transfery a pooperační péči včetně dlahování a rehabilitace. Kurz je určen pro
neurochirurgy, plastické chirurgy, chirurgy ruky, ortopedy, obecné chirurgy,
neurology, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a další odborníky, kteří ve své praxi
řeší patologie periferních nervů či parézy vznikající v důsledku poruchy jejich
funkce.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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16. Perinatologické dny Ústeckého
kraje
Datum: čtvrtek 21. – pátek 22. června 2018
Místo: Hotel Ostrov, Tisá
Záštita:
Ústecký kraj
MUDr. Josef Liehne – ředitel zdravotní péče MNUL, o.z.
Úroveň:
Krajská
Garant:
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika FZS UJEP
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o.z.
Popis:
Vzdělávací akce je prestižní záležitostí pro Gynekologicko-porodnickou
kliniku ústecké Masarykovy nemocnice a Novorozenecké oddělení Krajské
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Každoročně
kriticky hodnotí výsledky perinatologické a neonatologické péče v ústeckém
kraji za uplynulý kalendářní rok a srovnává je s celostátními výsledky.V rámci
odborného programu konference jsou zvány odborné kapacity obou oborů,
které seznamují lékaře, porodní asistentky a dětské sestry s akruálními
novinkami perinatologické a neonatologické péče. Nedílnou součástí je I
společenský program, který slouží nejen k pobavení, ale I k neformáním
diskusím mezi účastníky a navazování nových pracovních kontaktů.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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Světový den srdce
Datum: září 2018
Místo:
Záštita:

Úroveň:
Regionální
Garant:
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, Kardiologická klinika FZS UJEP
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z.
Popis:
Podstoupit preventivní vyšetření rizikových faktorů pro vznik infarktu
myokardu a konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem, zjištění rodinné a
osobní anamnézy formou vyplnění krátkého dotazníku, měření jednotlivých
rizikových faktorů či zhodnocení rizika kardiovaskulární příhody a mnoho
dalšího je smyslem celorepublikově konaného Světového dne srdce.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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Slámův ORL den
Datum: pátek 5. října 2018
Místo: Hotel & Restaurant Větruše
Záštita:
Ústecký kraj
Ing. Petr Fiala – generální ředitel
Úroveň:
Krajská
Garanti:
MUDr. Karel Sláma, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí
nad Labem, o.z.
prof. MUDr. Jan Betka, DrCs., ORL klinika Fakultní nemocnice Motol a 1.
lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Popis:
Hlavním tématem konference tentokrát kazuistiky a historie ORL
v severozápadních Čechách. Nové trendy v léčbě, aktivní účast mladých
lékařů a vždy pečlivě připravený a odborně atraktivní program jsou důvody,
proč je konference ORL konaná pod záštitou České společnosti ORL a CHHK
oceňovaná nejen ORL lékaři Krajské zdravotní, a. s. Účastníci dlouhodobě
oceňují vysokou odbornou, ale i společenskou úroveň kongresu.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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Výroční vědecká konference KZ, a.s.
Datum: čtvrtek 11. října 2018
Místo: Hotel & Restaurant Větruše
Záštita:
Ústecký kraj
Ing. Jiří Novák – předseda představenstva KZ, a.s.
Úroveň:
Krajská
Garant:
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní,
a.s.
Popis:
Výroční vědecká konference Krajské zdravotní, a. s. je spojena s předáním
ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu nejlepším
jednotlivcům a kolektivům. Předání výročních cen jednotlivcům i kolektivům
je doplněno odbornými prezentacemi. Akce se účastní i zástupci akademické
sféry a dalších institucí z regionu.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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29. Ústecký oftalmologický den
Datum: pátek 12. října 2018
Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje – konferenční sál
Záštita:

Úroveň:
Celostátní
Garant:
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., Oční klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí na Labem, o.z.
Popis:
Oční klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí na Labem, o.z., již po devětadvacáté přivítá přední české
odborníky z oblasti oftalmologie, aby společně diskutovali nad vybranými
tématy z oboru. Součástí konference je prezentace kazuistik, chyb ve
stanovení diagnózy, nové zobrazovací metody a řada dalších. Konání
konference je součástí výchovy mladých očních lékařů.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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6. Děčínský den komplexní interní
péče
Datum: čtvrtek 18. října 2018
Místo: zámek Děčín
Záštita:
Ing. Petr Fiala – generální ředitel
Mgr. Marie Blažková – primátorka Statutárního města Děčín
Úroveň:
Krajská
Garanti:
MUDr. Antonín Novák a MUDr. Daniela Kallmünzerová, Interní oddělení
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
Popis:
Děčínský den komplexní interní péče je jednou z mála příležitostí, při nichž
se setkávají interní lékaři Nemocnice Děčín s kolegy z terénu (Děčínsko,
Šluknovsko, Varnsdorfsko atd.) a mohou jim tak přiblížit svoji práci. Nedílnou
součástí konference jsou kazuistiky z interního JIP. Akce mající tradičně
vysokou účast s vysokou úrovní prezentací zkušených přednášejících, ale i
výbornou kvalitu prezentací mladých kolegů.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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Onkologická konference
Datum: čtvrtek 1. listopadu 2018
Místo: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
Záštita:
Ing. Petr Fiala – generální ředitel
Úroveň:
Regionální
Garanti:
MUDr. Milan Lysý, krajský správce Národního onkologického registru
Ústeckého kraje a MUDr. Martina Chodacká, Onkologické oddělení Krajské
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Popis:
Každoroční akce, při níž se setkávají lékaři a sestry onkologických pracovišť
našeho kraje. Účast přednášejících z vybraných renomovaných pracovišť
potvrzují důležitost multidisciplinárního přístupu v léčbě nádorových
onemocnění. Účastníci konference mají možnost porovnat své zkušenosti i
řešit problémy
týkající se komplexní péče o onkologického pacienta.
Lékaři a sestry jednotlivých pracovišť NOR Ústeckého kraje pak diskutují a
řeší problémy se sběrem dat pro ÚZIS ČR.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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15. Kardiologický den
Datum: listopad 2018
Místo: Hotel Clarion v Ústí nad Labem
Záštita:
Ústecký kraj
Ing. Jiří Novák – předseda představenstva KZ, a.s.
Úroveň:
Krajská
Garant:
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, Kardiologická klinika FZS UJEP
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z.
Popis:
15. ročník Kardiologického dne pořádaný Kardiologickou klinikou v Krajské
zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., v lékařské a
sesterské sekci. Součástí konference jsou přímé přenosy z operačního sálu.
Účastníci konference mají možnost diskutovat nad problematikou
diagnostické a léčebné péče podle nejnovějších poznatků současné
medicíny na poli kardiologie.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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VII. Internistický den v Ústí nad Labem
Datum: úterý 13. listopadu 2018
Místo: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
Záštita:

Úroveň:
Krajská
Garant:
MUDr. Jiří Laštůvka, Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Popis:
Bloky přednášek a kazuistik z interních oborů, panelové diskuze a aktivní
účast předních odborníků interního lékařství, to jsou přednosti
Internistického dne v Ústí nad Labem. Konference se účastní až 150
posluchačů.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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Ošetřovatelská péče v geriatrii
Datum: pátek 16. listopadu 2018
Místo: obecní sál Ryjice
Záštita:

Úroveň:
Regionální
Garant:
MUDr. Petra Kozmová, Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a.s. –
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Popis:
Vzdělávací akce, jediná svého druhu, která je hojně navštěvovaná
zdravotníky různých oborů. Konference je zaměřena na problematiku
zdravotního a funkčního stavu ve stáří, jejich diagnostikování a léčení u
starých lidí.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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Krajský traumatologický seminář
Datum: prosinec 2018
Místo: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
Záštita:

Úroveň:
Mezinárodní
Garanti:
MUDr. Petr Obruba, Ing. Bc. Soňa Brabcová, Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z.
Popis:
21. ročník Krajského traumatologického semináře bude věnován odbornému
sbližování traumatologie a ortopedie ("Ortopedické" výkony v traumatologii,
traumatologická ortopedie). Dalším tématem budou novinky a vzácné
případy v muskuloskeletární chirurgii.
Mimo tradičních přednášejících z pořádající kliniky, ortopedického oddělení
Masarykovy nemocnice a Univerzitního centra pro ortopedii a úrazovou
chirurgii v Drážďanech by měli prezentovat zajímavé případy i kolegové z
ústeckého regionu a Prahy.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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58. Otologický den
Datum: čtvrtek 6. prosince 2018
Místo: Hotel & Restaurant Větruše
Záštita:

Úroveň:
Celostátní
Garanti:
MUDr. Karel Sláma, Ph.D., Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z.
MUDr. Jiří Skřivan, CSc., Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol
Popis:
Celorepubliková akce, jejíhož pořadatelství se pro rok 2018 ujala Klinika ORL
a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. –
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. ve spolupráci s Klinikou ušní,
nosní a krční 2. LF UK a FN Motol.
Vysoce prestižní konference za účasti předních odborníků ORL z celé ČR, kteří
v kolegiální a přátelské atmosféře diskutují nad vybranými tématy a vývojem
oboru. Hlavním tématem konference jsou kochleární implantáty a novinky
v otologii.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem
v roce 2018
Datum: čtvrtek 6. prosince 2018
Místo: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
Záštita:

Úroveň:
Regionální
Garant:
MUDr. Ivan Staněk, MBA, Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Popis:
Cílem konference je prezentace kvantitativních i kvalitativních výsledků
pracoviště Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v porovnání s obdobnými
pracovišti v celé České republice, dále pak prezentace zajímavých operací,
výkonů a kazuistik a prezentace nových metod a trendů v oboru hrudní
chirurgie.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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10. Mostecké Oftalmologické Setkání
tradiční – MOSt 2018
Datum: pátek 7. prosince 2018
Místo: Hotel Cascade, Most
Záštita:
Ing. Jiří Novák – předseda představenstva KZ, a.s.
MUDr. Petr Najman – ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o.z.
Úroveň:
Krajská
Garant:
MUDr. Radomír Mach, Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice
Most, o.z.
Popis:
Již tradiční konference pro lékaře i nelékaře v oboru oftalmologie.
Stanovisko předsedy Rady VIKZ:
DOPORUČUJI
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Nahlášené konference Krajské zdravotní, a.s.
nepořádané Vzdělávacím institutem KZ, a.s.
17. února 2018

23. Ústecký pediatrický den

Dětská klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
1. června 2018

Krajské zdravotní, a.s. –

18. Ústecká rehabilitační konference

Rehabilitační oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o.z.,
MUDr. Pavel Maršálek
25. – 27. září 2018
společnosti

Výroční

kongres

České

neurochirurgické

společný kongres s Italskou neurochirurgickou společností (SINCH)
Oslava 50 let NCH pracoviště v Ústí nad Labem.

Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
prosinec 2018
13. Mostecký pediatrický den
Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
MUDr. Jiří Biolek

Zpracovala: Ing. Lenka Kocmanová Taussigová
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
– Středisko konferenční a marketingové podpory
4. prosince 2017

