
  

Termín:   14. – 15. října 2019 (pondělí – úterý) 

 
Místo konání:  Hotel Galant, Mikulov na Moravě 

                                       
Program – hlavní témata:  

 ERAS v kolorektální chirurgii 

 Podtlaková terapie v chirurgii v léčbě a prevenci 

 Neuromodulace sakrálních nervů 

 Výživa v chirurgii 

 Aktuální trendy léčby akutní divertikulitidy colon 

 Novinky v hrudní chirurgii a traumatologii 

 Nejnovější aktuality vzdělávání v chirurgii 

 Právní aspekty  

 Varia 

 

Záštitu nad kongresem převzali: 

 Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR 

 JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje 

 Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity Brno 

 Prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské university 

 Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., děkan LF MU 

 Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., děkan LF Ostravské university 

 MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel FN u sv. Anny Brno 

 Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., předseda České chirurgické společnosti 

 Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských 

povolání, hlavní sestra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 Ph.Dr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester 

 Rostislav Koštial, starosta města Mikulov 

 Ing. Jiří Kuliš, Generální ředitel společnosti Veletrhy Brno, a.s. 
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Důležitá data  

Termín pro registraci aktivní účasti:     do 30. června 2019 
Termín pro zaslání abstrakt*:     do 30. června 2019 
Termín pro registraci pasivní účasti – včasná platba: do 31. srpna 2019 

* Informace o zpracování abstrakt naleznete na www.bvv.cz/abstrakta.  

 
 
Registrace    

Všechny formy registrace (aktivní, pasivní – individuální či firemní) jsou přijímány pouze 

prostřednictvím webových stránek kongresu přes on-line registrační systém: 

https://www.bvv.cz/kmrch/registrace-ucastniku/ 

 
Postery   

Na základě velkého zájmu o účast jsme pro Vás otevřeli sekci posterů. 
V případě zájmu o tuto formu prezentace, kontaktujte organizátory konference prostřednictvím          
e-mailu: bknopova@bvv.cz nebo iklugarova@bvv.cz. 
Umístění posterů je zdarma, podmínkou je ale přihlášení na kongres. 
Bližší informace o možnosti využití posterů a doporučenou technickou specifikaci naleznete na 
www.bvv.cz/postery. 
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