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Středisko konferenční a marketingové podpory 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová 
tel. 477114146   |   lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu 

 
 

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice 
 v Ústí nad Labem, o.z. 

 
pořádá  

 

KONFERENCI CHIRURGICKÝCH 
SESTER 

 
čtvrtek 28. listopadu 2019 

od 12:30 do 17:00 hodin    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MÍSTO KONÁNÍ 
přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.   

Sociální péče 3316/12A, budova B, 5. podlaží, Ústí n. L.   
 

ODBORNÝ GARANT  
Svatava Nováková 

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice 
 v Ústí nad Labem, o.z. 

e-mail: svatava.novakova@kzcr.eu 
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PROGRAM 

  

12:30 – 12:35 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE, ÚVOD DO PROGRAMU  

 
Svatava Nováková – vrchní sestra Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice 

v Ústí nad Labem, o.z. 

12:35 – 14:30 BLOK I. 

 
12:35 – 13:00         Robotické operace  

MUDr. Roman Maleček, Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
 

13:00 – 13:20         Spolehlivost diagnostiky trombózy spojené s centrálním žilním katetrem u kriticky 
nemocných pomocí kompresní ultrasonografie, prováděné všeobecnou sestrou 
intenzivní péče  
Lenka Mikšová, 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. 

 
 13:20 – 13:40        Stomická sestra aneb přítel na telefonu  

Bc. Eva Horálková, Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
 

13:40 – 14:00  Břišní katastrofa  
Marcela Vozábalová, 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. 

 
14:00 – 14:30  Emergeny jak je znáte nebo neznáte 

MUDr. Jana Bednářová, Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z. 

 

14:30 – 15:00 PŘESTÁVKA NA OBČESTVENÍ 

 

15:00 – 17:00 BLOK II. 

 
15:00 – 15:20           (Ne)Těšíte se do důchodu?  

Mgr. Eva Fridrichová, Střední zdravotnická škola Ústí nad Labem 
 
15:20 – 15:40         Bojovat znamená vítězit  

Bc. Eva Horálková, Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

 
15:40 – 16:00   Ráda plavu proti proudu  

Štěpánka Kovaříková, České ILCO, z.s.  
          
16:00 – 16:20         Anděl mnoha tváří II. 

Iveta Sárköziová, Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
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16:20 – 16:40         Dlouhodobá ošetřovatelská péče  
Lucie Güntnerová, Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
 

16:40 – 17:00     Žiji, tedy jsem!? 
Bc. Svatava Nováková, Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE 

 
REGISTRACE NA KONFERENCI  
Registrace bude probíhat od 11:30 h na recepci Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s. 

 
POPLATKY 
Konference je bez poplatku 
 
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI  
Přihlášky k pasivní účasti do 20. listopadu 2019 online přihláškou na: 
http://www.kzcr.eu/konference/chirsestra/prihlasky.aspx 

 

DALŠÍ INFORMACE  

 
UPOZORNĚNÍ 
Účastník konference souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně 
zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech 
za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.    
 
TECHNICKÉ INFORMACE K PŘEDNÁŠKÁM 
Akceptujeme přednášky v programu MS Power Point až do verze MS Office 2016 (xxx.ppt nebo 
xxx.pps; xxx.pptx nebo xxx.ppsx) a přednášky ve formátu PDF (situované „na šířku“), vše v poměru 
stran 16:10 (preferujeme) nebo 4:3. Doporučujeme videa v PPT prezentacích „optimalizovat“ 
programem MS Power Point (verze 2013 nebo 2016) tak, aby byly součástí PPTX souboru. Pokud 
bude potřeba přehrávat video v prezentacích, které nebude součástí PPTX souboru, je důležité mít 
uloženou přednášku i příslušné video fyzicky jako samostatné soubory ve společném adresáři na 
přineseném médiu (Flash disk, externí HDD s USB připojením). Je potřeba ho mít ve formátu 
kódování „windows media“ (xxx.wmv), jinak nejsme schopni 100% garantovat, že videa nebo 
videoanimace v jiných kódováních (flash, DivX, Xvid, mov, mpeg, atd.) budou v PPT prezentacích 
regulérně fungovat. 
 
V souvislosti s opatřeními GDPR není možné v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu 
KZ, a.s. spouštět prezentace přímo z přineseného média, které není kódované a opatřené heslem. 
Prezentaci je nutné kompletně zkopírovat do přednáškového PC. Stejně tak není možné na 
nekódovaná externí média cokoli z PC ukládat. 
 
Kontaktní osoby techniků: Michal Vodák, tel.: 477117922, e-mail: michal.vodak@kzcr.eu,  
Lukáš Vajc, tel.: 477117926, e-mail: lukas.vajc@kzcr.eu 
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