
 

 
Kongres je organizován při příležitosti 95. výročí  založení I. chirurgické kliniky LF MU a FNUSA v Brně 

 
Pořadatel:     Veletrhy Brno a.s.  

ve spolupráci s 
Česká chirurgická společnost ČLS JEP 
LF Masarykovy university Brno 
I. Chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 
Česká společnost pro léčbu rány 

 
Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.  
Předseda přípravného výboru 

 
Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. 
Místopředsedkyně přípravného výboru 

 
Termín:    16. – 18. října 2014 (čtvrtek – sobota) 
 
Místo konání:    Hotel Zámeček, Mikulov na Moravě 

www.zamecekmikulov.cz 
 
Informace na webové adrese:  www.kmrch.cz 
 
Odborný program:    
                                                  � Lékařská sekce 
                                                  � Sesterská sekce 
                                                  � Firemní sympozia 
                                                  � Specializační kurzy 
                                                  � Posterová sekce  
                                                  � Prezentace firem 
 
                                                  Hlavní témata 
 
                                                  1. Komplikace, chyby a omyly v chirurgii a traumatologii,   
                                                      intenzivní péče, urgentní stavy v chirurgii 
                                                  2. Chirurgie pánevního dna, kolorektální chirurgie 
                                                  3. Hojení ran 
                                                  4. Hrudní chirurgie  
                                                  5. Varia, sekce mladých chirurgů (do 35 let) 
  
 Jednání výboru ČCHS 
 
 



 

 
 
 
Předkongresová aktivita:   Kurz laparoskopické resekce střeva 

Kurz virtuální chirurgie 
 
Důležitá data:   Termín pro registraci aktivní účasti:  do 30. června 2014 

Termín pro zaslání abstrakt:   do 30. června 2014 
Termín pro registraci pasivní účasti – včasná platba:  

do 31. srpna 2014 
 
Posterová sdělení:   Doporučený rozměr posteru š 90 cm, v 120 cm 
 
Certifikáty o účasti:  Potvrzení o účasti bude vydáno všem aktivním i pasivním 

účastníkům.  
Certifikáty nebudou zasílány poštou po skončení akce. 

 
Registrace: Všechny formy registrace (aktivní, pasivní – individuální 

či firemní) jsou přijímány pouze prostřednictvím webových 
stránek kongresu přes on-line registrační systém:  
www.kmrch.cz 

 
Registrační poplatky  Platba do 31.8. Platba po termínu, 

platba na místě 
Lékař – člen ČCHS,  1300,- Kč 1800,- Kč 
Lékař – ostatní  1500,- Kč 1900,- Kč 

Dvoudenní poplatek 

Sestra, lékař do 35 let 800,- Kč 1100,- Kč 
Lékař – člen ČCHS,  1000,- Kč 1300,- Kč 
Lékař – ostatní  1100,- Kč 1400,- Kč 

Jednodenní poplatek  

Sestra, lékař do 35 let  600,- kč 900,- Kč 
 
- Pro výši poplatku je rozhodující datum příkazu k úhradě a odeslání přihlášky.  
- Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu, kongresovou tašku s materiály, 

sborník abstrakt, občerstvení, vstup na slavnostní zahájení kongresu a společenský večer. 
- Uhrazený kongresový poplatek je nevratný.  
- Registrační poplatky jsou uvedeny včetně 21% DPH.  
 
Organizační sekretariát:   Veletrhy Brno a.s. 

Výstaviště 1, 647 00 Brno  
Ing. Bohuslava Knopová  
tel. 541 152 818, e-mail: bknopova@bvv.cz 
Irena Klugarová  
tel. 54115 2744, e-mail: iklugarova@bvv.cz 


