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                 V Liberci, 10. června 2015 

 

Harrachovské chirurgické dny 

 

Kapacity v oboru chirurgie zamíří ve čtvrtek do Harrachova, kde pořádají chirurgická oddělení z Krajské nemocnice 

Liberec a z  Nemocnice s poliklinikou Semily XIX. Harrachovské chirurgické dny. Zájem o letošní ročník byl tak velký, že 

organizátoři odborné konference museli už v květnu pozastavit registraci. „Máme úplně plné kapacity kongresových sálů 

a těší nás, že má naše akce dobré jméno po celé České republice,“ řekl přednosta chirurgického centra Krajské 

nemocnice Liberec MUDr. Peter Hromádka a upřesnil, že se celkem přihlásilo na 200 účastníků. 

Dvoudenní konference je rozdělena do odborných sekcí – pro lékaře, mezi nimiž se svými přednáškami vystoupí řečníci 

specializující se na břišní chirurgii, hrudní chirurgii, traumatologii a cévní chirurgii, v sekci věnované nelékařům se 

zdravotníci podělí o novinky v ošetřovatelství. „Program nelékařů je rozdělen do pěti přednáškových bloků zaměřených 

na management ošetřovatelství, péči o rány, kýlní problematiku, perioperační péči. Velice nás potěšil zájem sester  

o letošní chirurgické dny. Přihlásilo se 120 sester, což je téměř dvojnásobek účasti předchozích sympozií,“ konstatovala 

vrchní sestra libereckého chirurgického centra Krajské nemocnice Liberec Mgr. Ladislava Kohoutová. 

Liberečtí a semilští chirurgové spolupracují nejenom v rámci organizace chirurgických dnů, ale liberečtí specialisté 

zahájí od pondělka 15. června své operační dny v semilské nemocnici. „Jsem velice ráda, že se podařilo udržet tradici 

semilských chirurgických dnů i přes veškeré těžkosti, které nemocnice má. V této souvislosti patří velké poděkování 

Krajské nemocnici Liberec za to, že již třetím rokem se stala partnerem této akce a přebrala větší část organizace a 

příprav, a že od pondělka příštího týdne tu zahájí operační dny,“ uvedla ředitelka Nemocnice s poliklinikou v Semilech 

Ing. Alena Kuželová, MBA. 

Podle přednosty libereckého chirurgického centra MUDr. Petera Hromádky plánují liberečtí chirurgové v semilské 

nemocnici tři operační dny v týdnu. „Na pondělky máme naplánované zákroky spojené s jednodenní chirurgií, úterky a 

čtvrtky jsou vyhrazeny pro klasickou operativu v rozsahu kýl, operací slepého střeva, žlučníku nebo křečových žil,“ 

upřesnil přednosta Hromádka. Personálně pak semilskou chirurgii posílí mimojiné liberecký emeritní primář chirurgie 

MUDr. Miroslav Baader. Novým primářem semilské chirurgie se od pondělka stane dosavadní zástupce primáře 

onkochirurgie liberecké nemocnice MUDr. Michal Valenta. 
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