
Co se stalo v roce… 2020 
 

Děkujeme Vám za přízeň v tomto nelehkém roce! 

Vám i Vašim blízkým přejeme klidné prožití vánočních svátků a jen 
to nejlepší v novém roce 2021! 

 

 

 

 

 

66. Výroční konference ČUS ČLS JEP 2020 bude on-line! 

Prezident ČUS, pan profesor MUDr. Roman Zachoval. PhD., MBA, Vás zve k návštěvě 
letošní výroční konference. Uskuteční se ve dnech 14.-15.10.2020, a její letošní on-line 
podoba přinese příležitost, oprostit se od zaběhnutých schémat, a pokusit se vytvořit zcela 
nový, moderní a interaktivní formát konference, který by v mnoha ohledech mohl být 
zajímavější, než její dosavadní pojetí. 

Těšit se můžete na tradiční přednášku Evropské urologické asociace spolu s následnou diskuzí 
s profesorem A. Stenzelem, nepřijdete ani o oblíbené přehledové edukační kurzy a satelitní 
sympózia. 

Zcela netradičně ale budou letos pojaty prezentace původních prací. Jednotlivé odborné sekce 
budou zaměřeny spíše na interaktivní diskuze k aktuálním tématům, zatímco s elektronickými 
postery a videoprezentacemi se budete moci seznámit nejen v době konání konference, ale 
budete se k nim moci vrátit kdykoliv v průběhu následujícího roku. Jinak bude pojat i blok 
nahrazující tradiční přenos z operačního sálu, který se zaměří na videoukázky a diskuzi ke 
klíčovým fázím operace.  

Úplnou novinkou bude možnost navštívit virtuální doprovodnou výstavu. Svůj virtuální 
stánek Vám zde představí i SurgiCare, tak klikněte na návštěvu... Těšíme se na Vás!  

 
 

IHS je letos on-line 

Letos v termínu 15.-17.9.2020 (vždy v čase 17 - 20 hodin SEČ) proběhne první virtuální 
mezinárodní herniologické sympozium, tedy "1st Virtual International Hernia Symposium".  

Zdarma je sympozium přístupné po registraci na vzdělávací platformě HerniaU.com 



Program je rozdělen do tří tématických celků: 

15.9.2020 Rekonstrukce břišní stěny 

16.9.2020 Hiátová kýla 

17.9.2020 Prevence kýly  

 
 

Voyant Maryland . . .  je nově kratší! 

Elektrochirurgický nástroj Voyant Maryland má nově svou zkrácenou variantu s dříkem 
dlouhým jen 23cm, takže své uplatnění nachází nejen v laparoskopii, ale i při otevřeném 
výkonu. 

Rodina elektrochirurgických nástrojů Voyant se rozrostla o nového člena, krátkou verzi 
oblíbeného "Marylandu". Zakřivené čelisti s disekčním hrotem jsou oblíbeným nástrojem. 
Čistě laparoskopické varianty produktu mohou mít dřík v délce 37cm nebo 44cm, nově je 
ovšem v nabídce i tento zkrácený model s dříkem dlouhým jen 23cm. Stejně jako všechny 
ostatní laparoskopické nástroje Applied Medical i tento má průměr 5mm.  

 

Herniologický kongres 2020 bude 28.5. on-line! 

Ve spolupráci s předsednictvím Evropské Hernia Společnosti /EHS/ a ve spolupráci se 
společností BD Bard si Vás s radostí dovolujeme pozvat  na první virtuální EHS kongres. 
Předsednictvo EHS zkompletovalo velice zajímavou a rozmanitou agendu zaměřenou 
na  tříselné a ventrální kýly.  

Připojte se 28.května na naší vzdělávací platformě HerniaU.com 

Jak se registrovat: 

 Prostřednictvím programu kongresu 
 Navštivte https://www.herniau.com/register 
 Vyplňte požadovaná políčka a vytvořte si uživatelské jméno, klikněte na registrovat 

 
 
 
 
 
 
 


