
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

PrOgram
Krajská zdravotní, a.s. – nemocnice Děčín, o.z.

chirurgické oddělení

pořádá pod záštitou 
hejtmana Ústeckého kraje
pana Oldřicha Bubeníčka

a primátorky města Děčín
paní mgr. marie Blažkové



Vážené kolegyně, kolegové, sestřičky,
 
uplynuly již 3 roky od minulého ročníku Děčínských chirurgických dnů a já si pokládám 
za čest Vás všechny opět pozvat do překrásných prostor děčínského zámku ke 
společnému setkání, předání si svých zkušeností, novinek nebo naopak zopakování 
známých věcí, na které ale někdy zapomínáme.
 
Letošní ročník pořádáme v roce 115. výročí zahájení provozu děčínské nemocnice 
a doufáme, že Vám všem budeme dobrými hostiteli.

MUDr. Jan Rejholec

primář Chirurgického oddělení 
Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín o.z.
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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:

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
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.

 9.00 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
 15.00 hod. konec odborného programu

POnDělí 25. 5. 2015

ÚterÝ 26. 5. 2015
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všeOBecné Organizační inFOrmace

registrace na sympozium probíhá on-line na webových stránkách 
www.ortopedicke-centrum.cz – sekce regiStrace

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 7. 5. 2015 600 Kč
Lékaři – uhrazený od 8. 5. 2015 a na místě 750 Kč

SZp – uhrazený do 7. 5. 2015 300 Kč
SZp – uhrazený od 8. 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 7. 5. 2015 550 Kč
uhrazeno od 8. 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.
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SeSterSKÁ SeKce 
Pondělí, 25. května 2015

16.00 – 18.30 hod.

16.00 hod.
i. BlOK

Předsednictvo: Křečková l., Patrovská š.

17.30 hod. 
ii. BlOK

Předsednictvo: mudrová B., ševčíková š.

16.00 hod.: zahájení sesterské sekce

1. Předoperační nutriční příprava  15´ 
procházková A. 
krajská zdravotní, a.s. - nemocnice děčín, o. z. 
      

2. Prevence sepse na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice Děčín 15´ 
Hozmanová B., melicharová k. 
krajská zdravotní, a.s. nemocnice děčín, o. z.      

               
3. Prevence, léčba a ošetřování ran v praxi 15´ 

Galášová m., temeschinková m. 
ArO, krajská zdravotní, a.s. - nemocnice děčín, o. z.

 Diskuse
 

17. 00 hod.    coffee break

4. Dispenzarizace v mamologické poradně 15´ 
ratajová J. 
krajská zdravotní, a.s. - nemocnice děčín, o. z.      

      
5. jícnová echokardiografie, dobutaminový zátěžový test  15´ 

dočkalová J. 
krajská zdravotní, a.s. - nemocnice děčín, o. z.      

      
6. vykazování zdravotní péče z pohledu sestry 15´ 

Ševčíková Š. 
krajská zdravotní, a.s. - nemocnice děčín, o. z.

 Diskuse
 

19.00 hod.    Společenský večer v prostorách zámku Děčín, Knihovní sál 
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10.00 hod.
iii. BlOK

Předsednictvo: rothová m., tomášková D.

12.00 hod.
iv. BlOK

Předsednictvo: švingrová m., víchová r.

  7. zvířata jako součást péče o nemocné  15´ 
Hrušková p. 
krajská zdravotní, a.s. - masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
      

  8. Komunikace s rodiči jako strategie vzájemného porozumění  15´ 
rothová m. 
krajská zdravotní, a.s. - masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.      

      
  9. Ošetřovatelská péče o pacienta s crohnovou chorobou  15´ 

tomášková d. 
krajská zdravotní, a.s. - nemocnice děčín, o. z.      

      
10. význam stomické sestry   15´ 

Zronková-Brožovská A. 
krajská zdravotní, a.s. - nemocnice děčín, o. z.

 Diskuse 

 11.30 – 12.00 hod.     coffee break 

11. Předsterilizační  příprava nástrojů a obalové materiály  15´ 
Víchová r. 
krajská zdravotní, a.s. - nemocnice děčín, o. z.

      
12. šicí automaty – staplery   15´ 

redlichová r. 
krajská zdravotní, a.s. - nemocnice děčín, o. z.      

      
13. Perioperační péče v Krajské zdravotní, a.s.  15´ 

Švingrová m. 
krajská zdravotní, a.s. - nemocnice děčín, o. z.      

      
14. laparoskopické operace tlustého střeva  15´ 

Zučková k. 
krajská zdravotní, a.s. - nemocnice děčín, o. z.

 Diskuse 

 závěr sesterské sekce 

SeSterSKÁ SeKce 
Úterý, 26. května 2015

10.00 hod.
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léKaŘSKÁ SeKce
Pondělí 25. 5. 2015

15.30 – 19.00 hod.

1. Poúrazová osteonekróza talu - diagnostika a terapie 10´ 
kopp L., meluzinová p. 
krajská zdravotní, a.s. - masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
      

2. chirurgické řešení chronické lt instability - autologní BtB graft 10´ 
meluzinová p., kopp L., mišičko r., edelmann k., 
krajská zdravotní a.s. – masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z.; 
klinika úrazové chirurgie mnuL a uJep  
      

3. moderní buněčná terapie v ortopedii 10´ 
neckař p. 
krajská zdravotní a.s., masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

       
 Diskuse

4. Poranění žlučových cest - staronový problém s vážnými následky 10´ 
třeška V. 
LF uk a Fn v plzni 
      

5. Poranění ureterů v éře miniinvazivní kolorektální chirurgie 10´ 
martínek L., dostalík J., Hoch J. 
chirurgická klinika, 2. LF uk a Fn motol praha, městská nemocnice Ostrava  
      

6. Perioperační a dlouhodobý i.v. vstup v chirurgii  20´ 
kříž p. 
Všeobecná fakultní nemocnice praha

       
 Diskuse
      
 17.30 – 18.00 hod.       coffee break 

i. BlOK
15.30 – 16.10 hod.

Předsednictvo: Kopp l., neckař P.

ii. BlOK
16.20 – 17.30 hod.

Předsednictvo: třeška v., rejholec j.
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léKaŘSKÁ SeKce
Úterý 26. 5. 2015

9.00 – 15.00 hod.

7. Současný pohled na chirurgii axily pro ca prsu 10´ 
Zábranský J. 
chirurgické oddělení, krajská zdravotní, a.s. - masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
      

8. iniciální zkušenosti se sentinelovou uzlinou u ca prsu 10´ 
Zelená A., Žatečková k. 
chirurgické oddělení, krajská zdravotní, a.s. – nemocnice děčín, o. z.  
      

9. zkušenosti s detekcí sentinelové uzliny u karcinomu prsu, pohled chirurga,  25´ 
patologa a anestesiologa 
Bártová i., urbanec m., tkáčiková m. 
nsp Česká Lípa

 
     

 Diskuse
 

19.00 hod.     Společenský večer v prostorách zámku Děčín, Knihovní sál

10. Fyzioterapie kolenního kloubu po plastice lca a jiných traumatech za pomoci  40´ 
mtc konceptu (kinesiotejpování) 
tončar p., urbanová A. 
rehabilitace kateřina s.r.o.; rehabilitace Jinočany u prahy

11. Řešení infikované sítě podtlakovou metodou   10´ 
procházka d. 
chirurgické oddělení, krajská zdravotní, a.s. - masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

12. Proplachový podtlakový systém. Řešení abdominální katastrofy   10´ 
Johanides d. 
chirurgické oddělení, krajská zdravotní, a.s. - masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

13. Řešení  tumorosního defektu proplachovým podtlakovým systémem   10´ 
konrád m., tschakert d., rejholec J. 
krajská zdravotní, a.s. – nemocnice děčín, o. z. 

iii. BlOK
18.00 – 19.00 hod.

Předsednictvo:  Sauer m., Bárta v.

v. BlOK
9.50 – 10.50 hod.

Předsednictvo: janů F., tschakert D.

iv. BlOK
9.00 – 9.45 hod.
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16. anatomické variace při laparoskopické cholecystectomii    10´ 
moravík J., rejholec J. 
chirurgické oddělení, krajská zdravotní, a.s. – nemocnice děčín, o. z.

17. Subtotální cholecystectomie – zkušenosti    10´ 
Galgoczyová F., rejholec J., tekula t. 
chirurgické oddělení, krajská zdravotní, a.s. – nemocnice děčín, o. z. 

18. Klasická versus laparoskopická appendektomie 10 let   10´ 
Ogunwalle i. 
chirurgické oddělení, krajská zdravotní, a.s. – nemocnice děčín, o. z.

19. chirurgická léčba akutní nekrotizující pankreatitidy a její komplikace    10´ 
Janů F. 
chirurgické oddělení, krajská zdravotní, a.s. – nemocnice most, o. z. 

20. Diagnostika leaku nízké resekce rekta   10´ 
rejholec J. 
chirurgické oddělení, krajská zdravotní, a.s. – nemocnice děčín, o. z. 
 
Diskuse

 
12.30 – 13.00 hod. Oběd

21. cévní komplikace a jejich řešení v Ústeckém kraji     10´ 
Sauer m. 
chirurgické oddělení, krajská zdravotní, a.s. - masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

22. Krvácivé komplikace při antikoagulační th    10´ 
tschakert  d. 
chirurgické oddělení, krajská zdravotní, a.s. – nemocnice děčín, o. z.

14. univerzální píštělový adaptér fi medica versus píštělový adaptér – samovýroba   10´ 
varianta most 
Janů F. 
chirurgické oddělení, krajská zdravotní, a.s. – nemocnice most, o. z.

15. Úskalí a komplikace při řešení rozsáhlého dekubitu penetrujícího do kyčelního   10´ 
kloubu u paraplegického pacienta v podmínkách periferního chirurgického oddělení 
Janů F. 
chirurgické oddělení, krajská zdravotní, a.s. – nemocnice most, o. z.

 
Diskuse

 
10.50 – 11.30 hod.       coffee  break

vi. BlOK
11.30 – 12.30 hod.

Předsednictvo: rejholec j., moravík j.

vii. BlOK
13.00 – 14.00 hod.

Předsednictvo: Sauer m., valoušek P.
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23. Ošetření dehiscence gastroenteroanastomozy endoskopickým šitím    10´ 
Stehlík J. 
Gastroenterologie, krajská zdravotní, a.s. - masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

24. Prvotní zkušenosti se sublay technikou operací ventrálních hernií    10´ 
Goffa S., Valoušek p. 
chirurgické oddělení, krajská zdravotní a.s., nemocnice teplice 

25. význam cirkulujících tumorosních buněk   10´ 
Čegan m. 
patologické oddělení, krajská zdravotní, a.s. - masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

 Diskuse

26. akutní streptokoková fascitida    20´ 
pajerek J., Fialová m. 
dětská chirurgie-dětské úrazové centrum, krajská zdravotní a.s., 
masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

27. cizí tělesa v git    10´ 
Hrabáková J. 
krajská zdravotní, a.s. - masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

28. ultrazvuková diagnostika  nPB   10´ 
Vikalo Z. 
chirurgické oddělení, krajská zdravotní, a.s. – nemocnice děčín, o. z.

29. zkušenosti s Da vinci Xi    5´ 
rejholec J. 
chirurgické oddělení, krajská zdravotní, a.s. – nemocnice děčín, o. z. 

 Diskuse a závěr sympozia

viii. BlOK
14.00 – 15.00 hod.

Předsednictvo: Pajerek j., Hrabáková j.



PartneŘi a vYStavOvatelé SYmPOzia:
(Přihlášeni do 18. 5. 2015)

partneři sympozia:

GenerÁLnÍ pArtner

BarD czech republic s.r.o.

HLAVnÍ pArtner
B. Braun medical s.r.o.

VÝZnAmnÝ pArtner
meDitraDe spol. s r. o.

Vystavovatelé:

ArmeX instalatér centrum s.r.o.

BeZnOSkA, s.r.o.

covidien ece s.r.o., organizační složka

dOkOm FinAL s.r.o.

GLYnn BrOtHerS cHemicALS prague, spol. s r. o.

HSc industry, spol. s r. o.

medin, a.s.

Olympus czech Group, s.r.o., člen koncernu

rous Surgical s.r.o.

sanofi – aventis, s.r.o.

Všem těmto partnerům a vystavovatelům děkujeme 
za podporu sympozia Děčínské chirurgické dny III.
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Not intended as a replacement for the IFU. 
Please consult product labels and inserts for 
any indications, contraindications, hazards, 
warnings, cautions and instructions for use.

*Bard and PowerGlide are trademarks and/or registered trademarks of C. R. Bard, Inc.
© 2013 C. R. Bard, Inc. All rights reserved.

MC-1104-01  1311R

Bard Access Systems, Inc.
605 North 5600 West
Salt Lake City, UT 84116
801-522-5000
www.bardaccess.com

Power Injection Procedure

1. Remove the injection/needleless cap from the PowerGlide* Midline Catheter.
2. Attach a 10 mL or larger syringe filled with sterile normal saline.
3. Aspirate for adequate blood return and vigorously flush the catheter with the full 10 mL of sterile 

normal saline.
4. Detach syringe.
5. Attach the power injection device to the PowerGlide* Midline Catheter per manufacturer’s 

recommendations.
6. To achieve maximum flow rate as promoted on the catheter hub, contrast media should be warmed 

to body temperature prior to power injection.
 Caution: Failure to warm contrast media prior to power injection may result in flow rates less than 

printed on the catheter hub.
7. Complete power injection study taking care not to exceed the flow rate limits. Do not exceed the 

maximum flow rate as printed on the catheter hub.
8. Disconnect the power injection device.
9. Replace the injection/needleless cap on the PowerGlide* Midline Catheter.
10. Flush the PowerGlide* Midline Catheter with 10 mL of saline, or per facility protocol.

Warnings

• Alcohol should not be used to lock, soak or declot PowerGlide* Midline Catheters because alcohol 
is known to degrade polyurethane catheters over time with repeated and prolonged exposure.

• Failure to ensure patency of the catheter prior to power injection studies may result in catheter 
failure.

• Power injector machine pressure limiting feature may not prevent over-pressurization of an 
occluded catheter, which may lead to catheter failure.

• Exceeding the maximum flow rate or the maximum pressure of power injectors of 325 psi  
(2241 kPa) may result in catheter failure and/or catheter tip displacement.

• PowerGlide* Midline Catheter’s indication for power injection of contrast media implies the 
catheter’s ability to withstand the procedure, but does not imply appropriateness of the procedure 
for a particular patient. A suitably trained clinician is responsible for evaluating the health status of 
a patient as it pertains to a power injection procedure.

• Therapies NOT appropriate for midline catheters include:
 -  continuous vesicants
 -  parenteral nutrition
 -  solutions with pH <5 and >9
 -  solutions >600 mOsm/L

Indications For Use

The PowerGlide* Midline Catheter is inserted into a patient’s vascular system for short-term use 
(<30 days) to sample blood or administer fluids intravenously. These catheters may be used for any 
patient population with consideration given to adequacy of vascular anatomy and appropriateness 
of the procedure. The PowerGlide* Midline Catheter is suitable for use with power injectors.
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Catheter Name

Each PowerGlide* Midline 
Catheter has the name of the 
device printed right on the 
catheter hub, so there’s no 
guessing what type of catheter 
you’re dealing with.

Catheter Length

The PowerGlide* Midline 
Catheter is a non-trimmable 
catheter, with the catheter 
length printed on top of the 
catheter hub, so you can easily 
identify where the tip of the 
catheter resides.

Catheter Identification

Power Injection Rate

The maximum power injection 
flow rate is printed on the side 
of the catheter hub for quick 
reference. All PowerGlide* 
Midline Catheters are rated up 
to 325 psi.

Catheter 
Length

Catheter 
Gauge

Maximum Power 
Injector Pressure Setting

Gravity Flow Rate
(mL/hr)

Priming Volume
(mL)

Power Injection 
Flow Rate

8 cm 22 G 325 psi 1,413 0.13 2 mL/sec

8 cm 20 G 325 psi 2,108 0.13 5 mL/sec

10 cm 20 G 325 psi 2,108 0.15 5 mL/sec

8cm 18 G 325 psi 3,638 0.13 7 mL/sec

10 cm 18 G 325 psi 3,379 0.15 7 mL/sec


