Zprávy z účasti na odborné akci:

AOCMF Course – Neck Dissection (with Human Anatomical Specimens)
5.–6. 9. 2016, Innsbruck, Rakousko
Ve dnech 5.– 6. 9. 2016 se na Lékařské univerzitě v rakouském Innsbrucku konal pod
hlavičkou AO organizace kurz zaměřený na krční blokové disekce, který byl určen
především pro maxilofaciální a ORL chirurgy na konci jejich předatestační přípravy
nebo již pro mladé specialisty.
Vedoucími této odborné akce byli prof. M. Rasse (Lékařská univerzita Innsbruck, Rakousko)
a Dr. G. Mast (Ludwig-Maximilians-Universität, Mnichov, Německo). Fakulta kurzu byla
mezinárodní, tvořená odborníky z Rakouska, Německa, Chorvatska a Velké Británie. Akce se
zúčastnilo přibližně 20 lékařů. Potěšující byla vysoká účast maxilofaciálních chirurgů z ČR
(7 lékařů z pracovišť v Plzni, Olomouci, Ostravě a v Hradci Králové). Nespornou výhodou
bylo ryze praktické zaměření kurzu, který probíhal stylem krátkých dopoledních přednášek
následovaných disekcemi na čerstvých kadaverech až do pozdních odpoledních hodin. Na
teoretické úrovni byla probrána problematika metastazování orálních karcinomů, rozdělení
krčních disekcí včetně jejich vztahu k resekci primárních nádorů i s ohledem na rekonstrukční
chirurgické výkony. Komplikace těchto operací a způsoby jejich řešení byly taktéž
diskutovány. Praktická část nácviku funkční krční disekce a resekce mandibuly s náhradou
rekonstrukční dlahou byla pojata způsobem „krok za krokem“ se dvěma účastníky kurzu u
jednoho kadaveru. Lektoři velmi vstřícně zodpovídali veškeré dotazy a ochotně asistovali u
těchto výkonů. Kurz byl velkým přínosem pro klinické lékaře hlavně díky možnosti
podrobného studia anatomických struktur krku, jejichž znalost je nezbytná pro bezpečné
provádění těchto operací.
MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň

Díky Účtu klinik České stomatologické komory jsem mohl absolvovat „workshop“
v Innsbrucku v Rakousku, který se monotematicky věnoval orofaciální onkologii
s krčními disekcemi.
Vybraní přednášející z celé Evropy postupně probírali jednotlivá onkologická témata, kdy byl
velký důraz kladen nejenom na komunikaci mezi chirurgem a onkologem, ale i na důležitou
spolupráci s patologem.
První část kurzu byla teoretická a týkala se anatomie krku společně s lokalizací lymfatických
uzlin. Zároveň se probíraly jednotlivé typy krčních blokových disekcí, způsob jejich
provedení a možná rizika stran anatomických struktur. V druhé přednášce lékař z Kliniky
ústní, čelistní a obličejové chirurgie z Innsbrucku velmi podrobně probíral postup
tracheostomie. V odpolední sekci kurz již probíhal na pitevně preparací na kadaverech.
Postupně pod dohledem několika zkušených onkochirurgů jsme provedli krční disekci krčních
prostor VI, III, II a I vždy s důrazem na rizika v daném krčním prostoru.
Druhý den dopoledne se přednášející věnovali možným komplikacím krčních blokových
disekcí a jejich případným řešením. Velice zajímavá přednáška byla na téma krční blokové
disekce a jejich modifikace v rámci rekonstrukční chirurgie, kdy bychom získané poznatky
rádi využili v klinické praxi. Poslední přednáška dne na téma resekce tumoru ukázala na
detaily, které můžou být v rámci onkologické terapie důležité pro samotný výsledek
a úspěšnost. Odpoledne jsme si opět na kadaverech vyzkoušeli krční disekci s respektováním
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cév pro možnou následnou rekonstrukci a dále resekci dolní čelisti s následnou rekonstrukcí
onkologickou dlahou.
Celkově měla účast na tomto „workshopu“ pro mne velký přínos, protože mi poskytla řadu
cenných informací a rad, které využijeme v rámci onkologické terapie našich pacientů.
MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava

Fotografie: Hlavní ulice v historickém jádru Innsbrucku
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