
I. INFORMACE
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Chirurgické oddělení

 pořádá pod záštitou
 

primátorky města Děčín paní Mgr. Marie Blažkové

Děčínské 
chirurgické dny III.

 
sympozium s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie

ke 115. výročí založení nemocnice

25.– 26. 5. 2015, zámek Děčín
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu 

číslo 16 České lékařské komory



ORgANIzAČNí zAjIštěNí:
OrtOpedické centrum s. r. o.

www.ortopedicke-centrum.cz

Děčínské chirurgické dny III.
s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie

25.–26. 5. 2015, zámek Děčín

POŘÁDÁ:

krajská zdravotní, a.s. – nemocnice děčín, o.z. – chirurgické oddělení 
 

zÁštItu PŘEVzAl:

mgr. marie Blažková, primátorka města děčín

 téMAtA SYMPOzIA léKAŘSKé SEKCE:

miniinvazivní chirurgie
traumatologie

komplikace v chirurgii
Varia

 téMAtA SYMPOzIA SEStERSKé SEKCE:

Varia

 PREzIDENt SYMPOzIA:

mudr. Jan rejholec, primář chirurgického oddělení krajské zdravotní, a.s. – nemocnice děčín, o.z.

 ČEStNé PŘEDSEDNICtVO:

mgr. marie Blažková, primátorka města děčín
ing. Jiří novák, předseda představenstva kZ, a. s.

ing. petr Fiala, generální ředitel kZ, a. s.
 mudr. Anna Briestenská, ředitelka zdravotní péče kZ, a.s. – nemocnice děčín, o.z.

 8.00 hod. ranní golfová procházka v Janově
 14.00 hod. registrace
 15.00 hod. Oficiální zahájení
 15.30 hod. Zahájení odborného programu
 19.00 hod. Společenský večer

 9.00 hod. Odborný program
 14.30 hod. konec odborného programu
 15.00 hod. Laparoskopický kurz

PONDělí 25. 5. 2015

ÚtERÝ 26. 5. 2015



VšEOBECNé ORgANIzAČNí INFORMACE

Registrace na sympozium probíhá on-line na webových stránkách 
www.ortopedicke-centrum.cz – sekce REgIStRACE

PŘIHlÁšKY K AKtIVNí ÚČAStI lzE zASílAt DO 15. 4. 2015

REgIStRACE – zÁMEK DěČíN

  ÚČAStnÍci VYStAVOVAteLé

Pondělí 25. 5. 2015 14.00 – 18.00 hod. 12.00 – 15.00 hod.
Úterý 26. 5. 2015 8.00 – 12.00 hod. 8.00 – 9.00 hod. 

REgIStRAČNí POPlAtEK

Lékaři – uhrazený do 30. 4. 2015 600 Kč
Lékaři – uhrazený od 1. 5. 2015 a na místě 750 Kč

SZp – uhrazený do 30. 4. 2015 300 Kč
SZp – uhrazený od 1. 5. 2015 a na místě 500 Kč

uBYtOVÁNí - Účastníci si zajišťují ubytování individuálně

SPOlEČENSKÝ VEČER dne 25. 5. 2015 od 19.00 hod. v prostorách zámku Děčín

uhrazeno do 30. 4. 2015 550 Kč
uhrazeno od 1. 5. 2015 a na místě 650 Kč 

Ranní golfová procházka dne 25. 5. 2015 dle zájmu účastníků

CERtIFIKÁtY

Sympozium bude ohodnoceno body ČLk, ČAS a uniFY.

PlAtBY 

platby je nutné uhradit na:  číslo účtu: 27-3401960217/0100 kB a.s., pobočka Ústí nad Labem   
variabilní symbol: rodné číslo, konstantní symbol: 0308 
Veškeré ceny jsou předběžné a veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně dpH. 
daňový doklad bude na vyžádání předán účastníkům v průběhu konání sympozia u pokladny.

ORgANIzAČNí zAjIštěNí, PŘIHlÁšKY, KORESPONDENCE 

OrtOpedické centrum s. r. o. jednatel: mudr. pavel kacerovský 
masarykova 94/209 Projektový manager: Bc. martina Vlaháčová 
400 01 Ústí nad Labem Mobilní telefon: +420 603 870 040

www.ortopedicke-centrum.cz E-mail: vlahacova@ortopedicke-centrum.cz 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.




