Odborné akce, zpráva z cest
Cranio-maxillofacial Operative Surgery Cadaver Workshop,
Coventry, 18 – 20 September 1013
Díky České stomatologické komoře, jsme mohli absolvovat zahraniční kranio-maxilofaciální
chirurgický kurz v Coventry ve Velké Británii.
Coventry je průmyslové město ležící asi 30 Km od Birminghamu na rychlostním vlakovém
koridoru do Londýna. Je spojováno s výrobou motorů a typických britských taxíků, které vyrábí
místní společnost LTI. Díky svému průmyslovému zaměření bylo za druhé světové války velmi
silně bombardováno. Zničeno bylo velké množství budov, ušetřena nebyla ani katedrála sv. Michala
ze 14. století. Její torzo nyní slouží jako pomník obětem druhé světové války. Zajímavostí je, že
Coventry a Lidice jsou od druhé světové války sesterskými městy. Mezi Partnerská města Coventry
patří mimo jiné také Ostrava.
K dalším zajímavostem patří Muzeum
dopravy, které mapuje historii výroby kol,
motocyklů, motorů a aut. Muzeum ukazuje
také útrapy obyvatel při bombardování za
druhé světové války. Mezi jistě nejzajímavější
expozici patří oba vozy rychlostních rekordů,
z nichž poslední ThrustSSC si neustále drží
svůj rekord nejvyšší dosažené rychlosti na

Obr.1: Stará a Nová katedrála sv.Michala

zemském povrchu: 1228 Km/h. Tuto metu,
která dosud nebyla překonána, dosáhl tým
konstruktéra Richarda Nobla v říjnu 1997
v Nevadě.

Obr.2: Museum dopravy

Přesto, že je Coventry průmyslové město, leží ve velmi hustě osídlené oblasti s rozvinutým
kulturním a společenským životem. Pořádají se zde jazzové a divadelní festivaly. V Coventry
například existují dvě univerzity, Coventry University, nacházející se v centru města a University of
Warwick. Obě jsou držiteli významných odborných ocenění.
Pořadatelem naší odborné akce byla nemocnice University Hospital Coventry and Warwickshire,
jejíž součástí je Chirurgické výcvikové centrum, kde se celý program odehrával.
Odborného setkání s názvem: Cranio-maxillofacial Operative Surgery Cadaver Workshop se
zúčastnilo asi 20 lékařů z celé Evropy a USA. Kurz byl rozložen do tří dnů, prakticky od rána do
pozdních odpoledních hodin. Náplň spočívala v teoretické přípravě daného tématu, probraného od
anatomických základů po složitější detaily. Po teoretické přípravě následovala praxe na
anatomických preparátech, kde bylo možno si pod dohledem zkušeného operatéra danou operaci
vyzkoušet a simulovat různé možnosti provedení.
Mezi odborná témata patřily například chirurgické přístupy do očnice, estetické operace obličeje,
chirurgické přístupy k frontálnímu sinu a ke kalvě. Byly probrány také základy ortognátní chirurgie.
Velmi zajímavá byla problematika chirurgie čelistního kloubu včetně miniinvazivních metod, jako
je artrocentéza a artroskopie. Důležitou byla rovněž kapitola věnována chirurgii slinných žláz,
včetně složitosti větvení lícního nervu.
Kurz byl velmi dobře organizován, za což díky maxilofaciálnímu chirurgu doktoru L.Hanu-Cernat,
který byl navíc vždy přítomen a ochoten zodpovědět jakékoliv otázky týkající se dané
problematiky.
Jsem si jist, že nabyté znalosti využijeme v naší každodenní práci.
MUDr. Radomír Hodan a MUDr. Jan Štembírek, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie,
Fakultní nemocnice Ostrava

