Zpráva z účasti na chirurgickém kursu
CRANIO-MAXILLOFACIAL OPERATIVE SURGERY CADAVER
WORKSHOP
20.–22. 5. 2014, Coventry, Velká Británie
Tento oblíbený workshop s již několikaletou tradicí se konal v termínu 20.–22. 5. 2014
v University Hospital Surgical Training Centre, Coventry, nedaleko Birminghamu. Původně
byla tato akce organizována jednou ročně, z důvodu velkého zájmu došlo k navýšení na dva
termíny do roka.
Program byl bohatý, zaměřený na základní operační techniky v oboru maxilofaciální chirurgie.
Začátek programu byl každý den zhruba od osmé hodiny ranní, v průběhu dne bylo probráno několik
témat s krátkou přestávkou na oběd a konec byl obvykle po páté hodině odpolední. Koncepce
teoretických přednášek vedených britskými odborníky nejen z oboru maxilofaciální chirurgie, ale
i dermatologie, oftalmologie a neurochirurgie, byla vhodně propojena s praktickými nácviky
jednotlivých operačních technik.
První den jsme absolvovali nácvik chirurgických přístupů do orbity, kantolýzu, kantopexi,
blefaroplastiky, chirurgické přístupy k jařmovému oblouku, techniky operací měkkých tkání a kůže
obličeje a aplikace botoxu a dermálních fillerů. Druhý den byl zaměřen na operativu poranění horní
obličejové etáže, odběry kostního štěpu z kalvy a ortognátní operace. Třetí den byl pak vyhrazen pro
operativu temporomandibulárního kloubu, přístupy k větvi krčku a kondylu dolní čelisti a operativu
velkých slinných žláz.
Moderně vybavené tréninkové chirurgické centrum nám poskytovalo dobré zázemí k osvojení
si prezentovaných technik. Operace se prováděly na čerstvých kadaverech vždy po dvou operujících
na jeden kadaver, který byl používán po všechny tři dny. Kursu se zúčastnilo 20 lékařů z celého světa,
převážně orientovaných na maxilofaciální chirurgii, přítomni však byli i specialisté z oborů ORL či
plastické chirurgie.
Obecně byl kurs hodnocen velice kladně a svým obsahem a formou nám poskytl přínosné
informace do našeho dalšího odborného působení. Kursu jsme se zúčastnili s finančním příspěvkem
z Účtu klinik ČSK. Další termín tohoto workshopu je ve dnech 4.–6. listopadu 2014, organizátor nám
však sdělil, že kapacita v tomto datu je již naplněna. Do budoucna lze očekávat další rozšíření rozsahu
tohoto workshopu s orientací na chirurgii hlavy a krku.

MUDr. Petr Pošta
MUDr. Lukáš Hauer
Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň, oddělení ÚČOCH

