Náchodské Mezioborové Dny – 12. ročník je minulostí
Téměř tři stovky účastníků se minulý týden od středy do pátku vzdělávalo na již 12. ročníku odborné
konference Náchodské mezioborové dny. Tak jako v minulých letech byla konference akreditována jak pro
nelékařské zdravotnické pracovníky, tak pro lékaře i farmaceuty. Vzdělávací akce se tradičně konala v
Městském divadle dr. Josefa Čížka v Náchodě.
Odborný program byl rozdělen do několika sekcí, které se věnovaly různým tématům z jednotlivých oborů
medicíny. Zdravotníci měli možnost vyslechnout více než 45 odborných prezentací. Přednášky se zabývaly
aktuálními tématy z diabetologie, vnitřního lékařství, chirurgie, dětského lékařství, gynekologie a
porodnictví a diagnostických metod.
Konference začala ve středu odpoledne odborným presympóziem, které se věnovalo široké oblasti
diabetologie. Byla též otevřena doprovodná výstava firem, která stejně jako odborný program pokračovala
až do pátečního odpoledne.
Oficiální zahájení konference proběhlo již tradičně ve čtvrtek ráno. O slavnostní atmosféru se svým
vystoupením postaral pěvecký soubor Canto ZUŠ Náchod, který se zaujetím poslouchali i hosté konference,
kterými byli místopředseda vlády MVDr. Pavel Bělobrádek, předsedkyně představenstva Oblastní
nemocnice Náchod a.s. Ing. Ivana Urešová, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Markéta
Faiferová, dále starosta Města Náchoda Jan Birke, za pořádající společnost EDUMED s.r.o. MUDr. Jiří Veselý
a další hosté. Uvedení významní představitelé ve svých vystoupeních pozdravili účastníky konference. Po
slavnostním zahájení pokračoval na hlavním sále odborný program, v rámci workshopu na malém sále
výuka resuscitace s praktickým nácvikem a ve foyer divadla doprovodná akce pro veřejnost.
Akce pro veřejnost „Den prevence diabetu“ je již nedílnou součástí odborné konference. Letošní
preventivní akce s mottem: „Nenechte cukrovku, aby vám zničila život. Nechte si svůj cukr změřit včas.“
využilo více jak 180 lidí, kteří si nechali zdarma od sestřiček Kardiologické a diabetologické ambulance
společnosti EDUMED změřit krevní tlak, hladinu krevního cukru a tělesný tuk. „Prevencí se předchází
horšímu“, říká MUDr. Alica Veselá, diabetoložka z pořádající společnosti a dodává: „Cukrovka je velmi
častým onemocněním, které s sebou nese mnohé komplikace. Je dobré si uvědomit, že je snazší jim
předcházet, než je nechat rozvinout a pak je složitě léčit.“
Odbornou konferenci, která stále patří mezi největší vzdělávací akce pro zdravotníky v Královéhradeckém
kraji, pořádala společnost EDUMED, hlavním partnerem konference byla Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Poděkování patří především všem zdravotníkům, kteří se akce účastnili se svým odborným sdělením nebo
jako posluchači, partnerům a vystavovatelům za podporu, bez které by tato konference nemohla být
uskutečněna, a v neposlední řadě všem těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této již tradiční
vzdělávací akce.
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