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pořádá

I. PostcovIdové symPozIum 
úRAzových chIRuRgů 
A mEdIcíny kAtAstRof

s mezinárodní účastí
pod záštitou

MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA
ředitele FN Ostrava

prof. MUDr. Jana Laty, CSc.
rektora Ostravské Univerzity

doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA, FRCPS
děkana Lékařské fakulty OU

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.
hejtmana Moravskoslezského kraje

Ing. Tomáše Macury, MBA
primátora Statutárního města Ostravy

Ing. et Ing. Jiřího Korece
primátora Statutárního města Zlín

Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
ZO POUZP při FN Ostrava
Klinika úrazové chirurgie FN Ostrava
Ústav medicíny katastrof LF OU
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téma:
Lékařská sekce
• Multioborová spolupráce při ošetřování 

úrazů v covidové pandemii
• Inovativní metody v léčení úrazů
• Medicína katastrof a covid
• Varia

úvodní sLovo PREzIdEntA kongREsu

Vážené kolegyně, kolegové, milí hosté,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na I. Postco-
vidové sympozium úrazových chirurgů a medicíny kata-
strof do starobylého prostředí Rožnova pod Radhoštěm.
Sejdeme se zde opět po dvou letech, jako vždy, mladší 
a krásnější, plni pracovního elánu, abychom si vyměnili 
své zkušenosti v multidisciplinární spolupráci při ošetřování 
úrazů při covidové pandemii.
Věřím, že I. Postcovidové sympozium s mezinárodní účastí 
bude pro nás přínosem jak po stránce odborné, tak společenské 
a naplní nás novými silami do dalších medicínských dnů.
Jménem všech pořadatelů Vám přeji příjemný pobyt v Rožnově pod Radhoštěm a těším se 
na setkání s Vámi.
v případě nepříznivé epidemiologické situace jsme stanovili náhradní termín na 6. - 8. 10. 2021.

Za organizační výbor
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. 

Prezident kongresu
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

vědecký výbor
MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D., MBA
MUDr. Milan Šír, Ph.D.

Vzdělávací akce je pořádaná dle St. předpisu ČLK č. 16. Hodnocena kreditním systémem 
ZO POUZP při FN Ostrava.

organizační výbor
Bc. Miroslava Berková
Mgr. Pavla Segarová

sesterská sekce 
• Ošetřovatelská péče v úrazové chirurgii 

v době covidové pandemie
• Varia

Fakultní nemocnice Ostrava 
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 

Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP 
Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP 

Česká kineziologická společnost  
ZO POUZP při FN Ostrava 

 
 

pořádají 
 

3. MEZIOBOROVÉ 
SYMPOZIUM 

 
pod záštitou  

 
MUDr. Svatopluka Němečka, MBA 
ředitele Fakultní nemocnice Ostrava  

 
Prof. MUDr. Jana Laty, CSc. 

rektora Ostravské Univerzity 
 

Doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc. 
děkana Lékařské fakulty Ostravské Univerzity  

 
Prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. 

hejtmana Moravskoslezského kraje 
 

Ing.  Tomáše Macury, MBA  
primátora města Ostravy 
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Tématem tohoto sympozia je výměna mezioborových zkušeností s novými 
léčebnými postupy, které jsou v posledních letech zaváděny do úrazové 
chirurgie a fyzioterapie. Doufám, že témata našeho sympozia Vás 
zaujmou a výměna zkušeností pak přinese profit našim pacientům. 
Součástí sympozia budou i společenské aktivity v krásném prostředí 
starobylého Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, kde budeme navazovat 
nová přátelství (stará utužovat) v rámci vepřových (prasečích) hodů a na 
společenském večeru si pak budeme vyměňovat zkušenosti, abychom 
kinezioterapeuticky nalezli nejen nové polohy rehabilitační, ale procvičili 
je i v praktickém životě. 
Věříme, že toto mezioborové sympozium bude pro nás všechny velkým 
přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás novými 
silami do dalších medicínských dnů. 
Jménem všech pořadatelů se těšíme na setkání s Vámi a přejeme příjemný 
pobyt v Rožnově pod Radhoštěm. 
Součástí našeho sjezdu jsou jako 

 
Za vědecký a organizační výbor 
Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.  

Vážené kolegyně,  
vážení kolegové, milí přátelé, 
 
dovolujeme si Vás pozvat na 
III.  mezioborové sympozium, 
které pořádá Česká společnost 
pro úrazovou chirurgii ČLS JEP 
společně s úzce spolupracují-
cími společnostmi, zabývající-
mí se léčbou úrazů a poúrazo-
vých stavů.  

vŠEoBEcné InfoRmAcE
místo a datum konání: 
ROŽNOV p. Radhoštěm, 19. – 21. května 2021
Beskydský hotel RELAX, Rekreační a rehabilitační zařízení
Zahájení 20. května 2021 v 9.00 hodin – Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě, 
Rožnov pod Radhoštěm
Akce bude registrována ČLK a hodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání 
lékařů, účastníci obdrží Certifikát.

termín
Přihlášky k aktivní a pasivní účasti zašlete nejpozději do 30. 4. 2021 na uvedenou kontaktní 
adresu.

Abstrakta
Strukturovaný souhrn přednášky (abstrakt) zasílejte v elektronické podobě na uvedenou 
kontaktní adresu do 30. 4. 2021.

Platba
Sjezdový poplatek činí 1500,- Kč pro lékaře a 1000,- Kč pro nelékaře. Platba převodním pří-
kazem na účet ČNB Ostrava, 66332761/0710 FN Ostrava – jako variabilní symbol uvádějte 
309902. Uhrazené účastnické poplatky se po 30. 4. 2021 nevracejí.
Platba na místě činí 2000,- Kč pro lékaře a 1500,- Kč pro nelékaře.

technické vybavení
Přednášejícím bude k dispozici dataprojekce. Časový limit přednášek je 7-10 min. 

Registrace
• 19. května 2021 – od 12.00 hod. do 20.00 hod. – Beskydský hotel Relax
• 20. května 2021 – od 08.00 hod. do 10.00 hod. – Beskydský hotel Relax nebo
• 20. května 2021 – od 08.00 hod. do 12.00 hod. – Janíkova stodola, Valašské muzeum 

v přírodě

stravování
Účastníci si stravování mohou objednat přímo na místě při registraci.

společenský program dne 20. května 2021 
• Návštěva Valašského muzea v přírodě, vepřové hody, společenský večer - Beskydský 

hotel Relax.
• Vstupné: 100,- Kč.

kontaktní adresa
Mgr. Pavla Segarová, Klinika úrazové chirurgie FN Ostrava,  
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
www.csuch.cz | e-mail: pavla.segarova@fno.cz | Tel.: 597 375 002



ubytování 
si účastníci zajišťují individuálně.
Název 
adresa kontakt  poloha

Hotel Bečva,
Meziříční 1652, 
Rožnov p. Radh.

Tel./fax 571 654 458
www.pensionhotel.cz centrum

Hotel Energetik,
Rekreační 1037, 
Rožnov p. Radh.

Tel: 571 629 109
www.hotelenergetik.cz

na kraji 
města

Hotel Forman, 
Rekreační 684, 
Rožnov p. Radh.

Tel.: 571 667 600
recepce@hotel-energetic.cz

na kraji 
města

Hotel HORAL
Horní Paseky č. 1691
Rožnov p. Radh.

Tel.: 571 648 343
www.horalhotel.cz  
recepce@horalhotel.cz

10 min.
od místa
konání

Hotel AGH
Čechova 142
Rožnov p. Radh.

Tel.: 571 625 666,
www.hotel-agh.cz 
recepce@hotel-AGH.cz

centrum

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků



Beskydský hotel Relax
Rožnov pod Radhoštěm

19. - 21. května 2021

Rožnov p. Radhoštěm | www.csuch.cz | 19.-21. 5. 2021


