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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 6. 6. 2019/16:00 HODIN 
------------------------------------------------------------------------  
 

Krajská zdravotní uspořádala odbornou konferenci V. děčínské chirurgické dny 
 
Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., uspořádalo odbornou konferenci  
V. děčínské chirurgické dny. Akce se uskutečnila ve dnech 27. a 28. května 2019 na děčínském zámku pod 
záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, primátora Statutárního města Děčín Jaroslava 
Hroudy a generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy, kterého na konferenci zastoupil 
náměstek pro řízení lidských zdrojů Ing. Vojtěch Krump. Mezi účastníky byli lékařští specialisté ze 
Slovenska a čeští lékaři působící ve Spolkové republice Německo. 
 
„Jsem rád, že tato akce je právě v Děčíně a je na ní účast, díky hostům ze Slovenska, takříkajíc mezinárodní. 
Těší mě, že jste navštívili náš zámek. Přijměte pozvání k další návštěvě města v průběhu celého roku. Pokud 
k nám opět zavítáte, osobně pro vás připravím program a budu se vám věnovat, aby se vám tu líbilo, a do 
Děčína jste se rádi vraceli,“ řekl všem přítomným děčínský primátor Jaroslav Hrouda. 
 
V úvodu konference přivítal její účastníky MUDr. Michael Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. „Jsem velmi rád, že jste do Děčína v takovém počtu přijeli. Mám dvě 
přání – jedno směrem k účastníkům a druhé k pořadatelům. Účastníkům přeji, abyste se zde dobře cítili a 
informace z chirurgických dnů byly přínosem pro jejich každodenní praxi. Pořadatelům přeji jediné: zvládněte 
to.“  
 
Program konference čítal celkem 21 odborných příspěvků rozložených do osmi tematických bloků, některé 
z nich se týkaly i roboticky asistované chirurgie. 
 
„Děčínské chirurgické dny jsme letos pořádali již popáté a myslím, že se nám podařilo dát dohromady velmi 
pěkný odborný program. První den byl tzv. československý, vyplněný velmi kvalitními přednáškami  
špičkových chirurgů z celé České republiky a Slovenska, druhý den jsme pojali více jako regionální 
sympozium. Velmi mne těší, že pozvání vyslyšely všechny chirurgie Krajské zdravotní a prezentovaly se svými 
příspěvky. Taktéž společenský večer pod širým nebem v Růžové zahradě děčínského zámku  byl velmi 
příjemný a probralo se na něm mnoho témat, na která nezbyl čas v době oficiální diskuze. Nutno 
poznamenat, že k výborné náladě významně  přispělo nádherné počasí. Velmi chci poděkovat všem 165 
účastníkům, že přijali naše pozvání a  přijeli do Děčína na toto sympozium,“ zhodnotil letošní ročník 
mezinárodní odborné konference MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – 
Nemocnice Děčín, o. z., který byl odborným garantem dvoudenní akce. 
 
Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/ 
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