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Repeat and repeat the history and examination.Repeat and repeat the history and examination.
Eugene S. Kilgore, Jr.Eugene S. Kilgore, Jr.
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Trite but true:“All that is new is not good; all that is old is not bad“Trite but true:“All that is new is not good; all that is old is not bad“
Sir Benjamin RankSir Benjamin Rank
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The diagnosis of disease is often easy, often difficult, often impossibleThe diagnosis of disease is often easy, often difficult, often impossible ..
Peter LathamPeter Latham
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If it looks normal, it works normal.If it looks normal, it works normal.
Sigvard Ted HansenSigvard Ted Hansen
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No doubt is easier for all of us to remain silent, but that is not the right thing to do.No doubt is easier for all of us to remain silent, but that is not the right thing to do.
Augusto SarmientoAugusto Sarmiento
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The young phisician starts life with twenty drugs for each disease. The old The young phisician starts life with twenty drugs for each disease. The old 
phisician ends life with one drug for twenty diseases.phisician ends life with one drug for twenty diseases.

Sir William OslerSir William Osler
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The man who makes no mistakes does not usually make anything.The man who makes no mistakes does not usually make anything.
Edward John PhelpsEdward John Phelps
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Discuss, but not argue.Discuss, but not argue.
Eugene S. Kilgore, JrEugene S. Kilgore, Jr
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Repeating mistakes is not experience.Repeating mistakes is not experience.
Ben EisemanBen Eiseman
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The young phisician starts life with twenty drugs for each disease. The old phisician ends life The young phisician starts life with twenty drugs for each disease. The old phisician ends life 
with one drug for twenty diseases.with one drug for twenty diseases.

Sir William OslerSir William Osler
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Good judgement comes from experience; experience comes from bad judgement.Good judgement comes from experience; experience comes from bad judgement.
Walton LilleheiWalton Lillehei



VIII. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, hotel Galant, 8.-9. září 2016VIII. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, hotel Galant, 8.-9. září 2016

Where all think alike – no one thinks very much.Where all think alike – no one thinks very much.
Sunnybrooke Hospital at TorontoSunnybrooke Hospital at Toronto
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Nothing in life is to be feared; it is only to be understood.Nothing in life is to be feared; it is only to be understood.
Marie CurieMarie Curie
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A picture is worth of thousand words.A picture is worth of thousand words.
Chinese sayingChinese saying
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Put the sign over your door „I´m not God“.Put the sign over your door „I´m not God“.
  Eugene S. Kilgore, Jr.Eugene S. Kilgore, Jr.
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Remember that you, too, are not perfect.Remember that you, too, are not perfect.
  Eugene S. Kilgore, Jr.Eugene S. Kilgore, Jr.



VIII. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, hotel Galant, 8.-9. září 2016VIII. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, hotel Galant, 8.-9. září 2016

Don´t believe everything you read.Don´t believe everything you read.
Harrison Lloyd McLaughlinHarrison Lloyd McLaughlin
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If surgery is not going easly you are doing something wrong.If surgery is not going easly you are doing something wrong.
Harrison Lloyd McLaughlinHarrison Lloyd McLaughlin
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Surgery is injury ! Surgery is injury ! 
                                                                                                                                      Eugene S. Kilgore, Jr.Eugene S. Kilgore, Jr.
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My philosophy is – as near normal anatomy as possible.My philosophy is – as near normal anatomy as possible.
Charles S. Neer, III.Charles S. Neer, III.
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You can take a lifetime to establish a reputation, and lose it in a day !You can take a lifetime to establish a reputation, and lose it in a day !
  Eugene S. Kilgore, Jr.Eugene S. Kilgore, Jr.
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Think common problems, but be mindful of uncommon ones.Think common problems, but be mindful of uncommon ones.
  Eugene S. Kilgore, Jr.Eugene S. Kilgore, Jr.
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Think „us“ Think „us“ notnot „me.“ „me.“
  Eugene S. Kilgore, Jr.Eugene S. Kilgore, Jr.
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