Zpráva z účasti na chirurgickém kursu
CRANIOFACIAL TRAUMA CADAVER WORKSHOP
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Traumata orbity jsou relativně častá a při nedostatečném chirurgickém ošetření mohou
zanechat trvalé následky – enoftalmus, ptózu bulbu nebo diplopii. Protože chirurgie fraktur stěn orbity
(zejména mediální) není úplně triviální záležitost, neváhali jsme využít možnosti zúčastnit se na tuto
problematiku zaměřeného Craniofacial Trauma cadaver workshop. Tento kurs byl pořádaný West
midlands Surgery training centrem, které je součástí univerzitní nemocnice v Coventry ve Velké
Británii.
Kurs byl třídenní, první den byl věnovaný přednáškám a další dva byly již zcela praktické na
kadaverech. Jako lektoři působili konzultanti z několika univerzitních nemocnic (Coventry,
Birmingham, Oxford). Byli mezi nimi jak maxilofaciální chirurgové, tak otorinolaryngologové,
oftalmologové, neurochirurgové i vojenští chirurgové, veteráni z Afghánistánu a Iráku. Konkrétně
přednášku o úrazech obličeje způsobených trhavinami jsme nepokládali za příliš důležitou do chvíle,
než jsme byli upozorněni, že ročně dojde ve Velké Británii k několika explozím plynových lahví
s následky totožnými s výbuchem improvizovaných nástražných systémů (nálože odpalované
teroristy).
Během praktické části jsme ve dvojicích měli k dispozici jeden preparát a kompletní
instrumentárium i jednoho lektora. Prakticky jsme si vyzkoušeli jak základní postupy z traumatologie
nejen střední obličejové etáže (např. přístup a stabilizaci fraktury zygomaticomaxilárního komplexu
nebo ramu mandibuly), tak i složitější výkony (bikoronární a transkonjuktivární přístup, orbital strip
nebo dekompresi orbity). Vzhledem k odlišnému rozdělení odborností ve Velké Británii jsme měli
možnosti si vyzkoušet i základní neurochirurgické postupy (frontální kraniotomii a kranializaci
frontálního sinu).
Kurs hodnotíme jako velice přínosný, lektoři se nám maximálně věnovali a ochotně se s námi
podělili o své praktické zkušenosti i drobné chirurgické triky. Absolvování podobné akce bychom
doporučili každému vážnému zájemci o obličejovou traumatologii.
Kursu jsme se zúčastnili s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK.
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