
 
 

Bílovecká nemocnice, a.s. pod záštitou starostky m ěsta Bílovce po řádá 
 

VI. ročník odborné regionální konference na téma: 
 
 

„DIABETES A JEHO KOMPLIKACE O ČIMA ODBORNÍKŮ II“ 
 

Dům kultury v Bílovci, Ostravská ul.363 
 

5.října 2010 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
Program konference  
 
11,30 -- 13,00 REGISTRACE  ÚČASTNÍK Ů 
 
13,00 – 13,15  Zahájení  
  Doc. MUDr. Václav Červenka, CSc. 
  interní oddělení Bílovecké nemocnice, a.s. 

Bc. Hana Vlhová 
Centrum léčby chronických ran a podiatrické péče Bílovecké nemocnice, a.s. 

  Miroslav Kratochvíl 
  místostarosta Městského úřadu v Bílovci 
 
13,15 – 15,15 1. BLOK 

 
A-V malformace (ojedinělá forma bércové ulcerace, řešená embolizací) 
prim. Georgios Karadzos – chir. odd. Nemocnice v Semilech 
 
Kmenové buňky - šance pro pacienty s Diabetes mellitus ? 
RNDr.Jana Bosá  - EUROCORD SLOVAKIA 
 
Péče o nohy diabetiků - zdravotnické prostředky a služby 
Ing. Ludmila Maluchová - Atlas Trade s.r.o. 

 
Dieta – prevence komplikací diabetu 
Havlíková Ludmila – nutriční terapeut  obezitologické ambulance BNas  
 
Diabetes Mellitus a rezistentní kmeny, postantibiotická kolitida  
MUDr.Markéta Hansliánová - FN Bohunice Brno 

 
15,15 – 15,35  P Ř E S T Á V K A – občerstvení  
 
15,35 – 18,00 2. BLOK 

 
Mezinárodní kariérové příležitosti pro zdravotníky 
Dr. Ing. Robert Chlebik, MBA - G5 Plus, s.r.o.  
 
Může pedální by-pass jako metoda zastavit nárůst počtu amputací dolních 
končetin v ČR ? 
MUDr. Jaromír Vašíček - Nemocnice Břeclav, p.o. 
 
Lymfedém  a enzymoterapie očima chirurga 
Prim. Georgios Karadzos – prim. chir. odd. Nemocnice v Semilech 
  
Dialyzační léčba u pacienta s diabetes mellitus 

  Alena Klvaňová – staniční sestra hemodialýzy B.Braun Avitum s.r.o. 
 
Volba materiálů a léčba ran akutních a chronických  
Mgr. Zuzana Matejová,  ConvaTec 

 
 Škola chůze amputovaných 

MUDr. Táborská Jana  – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. 
 
18,00 DISKUSE; UKONČENÍ  KONFERENCE 
 



 
 

Konference je určena pro lékaře i pro pracovníky v nelékařských zdravotnických povoláních 

(všeobecné sestry, porodní asistentky, nutriční terapeuty, zdravotně-sociální pracovníky, zdravotnické 

asistenty, fyzioterapeuty, ergoterapeuty). Akce bude registrována Profesní odborovou unií 

zdravotnických pracovníků a Českou lékařskou komorou. Účastníkům-lékařům  bude přiděleno 

5 kreditních bodů (přednášejícím 7 kreditů) podle Stavovského předpisu č.16 (ČLK) a nelékařům 

4 kredity (přednášejícím 10 kreditů)  podle vyhlášky 321/2008 Sb. (POUZP). 

Konferenční poplatek lékařský činí 300 Kč, zdravotničtí pracovníci 200 Kč při platbě na účet BNas.  

 

Konferenční poplatek zasílejte nejpozději do 28. 9. 2010 na bankovní účet č. : 

35-3952570207/0100 vedený u KB, a.s,  pobočka Bílovec 

 

Při registraci a platbě na místě konání akce zaplatí účastník 350Kč resp. 250Kč. 

Informace a přihlášky: p. Zdenka Buchtová, 556 771 729, mob. 602 745 064, 

zdenka.buchtova@nvb.cz 

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Přihlašuji se tímto závazně k účasti na konferenci  

„DIABETES A JEHO KOMPLIKACE O ČIMA ODBORNÍKŮ II“  

 konané dne 05.10. 2010 v Domě kultury v Bílovci, Ostravská ul.363  

Účastnický poplatek:    uhradím převodem z účtu číslo*………………………….  //  uhradím na místě.*  
(nehodící se škrtněte) 
 

jméno a příjmení: …………………………….. datum narození: …………………………  

Přihlášku zašlete, prosím, písemně nebo e-mailem do 28. 9. 2010. 
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