Zpráva z účasti:
6. AOCMF kurs – Postupy v operačních technikách v orální a maxilofaciální chirurgii
22.–24. 4. 2015, Vídeň, Rakousko
(6th AOCMF Course – Advances in Operative Techniques in Oral and Maxillofacial Surgery
(with Anatomical Specimens)

Ve dnech 22.–24. dubna 2015 se ve Vídni konal v pořadí již šestý kurs pod
záštitou AOCMF s názvem: Advances in Operative Techniques in Oral and Maxillofacial
Surgery. Této události se zúčastnili dva lékaři z oddělení ÚČOCH Stomatologické
kliniky LF UK a FN Plzeň, MUDr. Jiří Genčur a MUDr. Jan Jambura, a to s finančním
příspěvkem z Účtu klinik ČSK.
Cílem kursu bylo seznámit účastníky s řadou operačních postupů orální
a maxilofaciální chirurgie včetně jejich praktického nácviku na kadaverózních preparátech.
Jednotlivé výkony byly prováděny krok za krokem pod vedením instruktorů. Každému
výkonu předcházela přednáška shrnující teorii ohledně daného postupu.
Ředitelem kursu byl Christos Perisanidis z Vídeňské kliniky. Na výuce se dále
podíleli Emeka Nkenke, Rolf Ewers a Michael Pretterklieber z téhož pracoviště. Postupy
při blokových krčních disekcích přednášel Gerson Mast z Mnichova. Nikolaos
Papadogeorgakis z Atén prezentoval svoje zkušenosti s operacemi příušních slinných žláz.
Wolfgang P. Pöschl z Welsu v Rakousku ukazoval operační přístupy do očnice
a k čelistnímu kloubu. Součástí kursu byly i některé plastické operace na obličeji. Jednalo se
o rhinoplastiku a blepharoplastiky horního i dolního víčka. Tyto operace demonstroval David
J. Kriet z USA. Kromě již zmíněného byly v rámci kursu prováděny i přístupy
k obličejovému skeletu a tracheostomie.
Součástí programu byl také společenský večer, který se konal 23. 4. 2015
a jednoznačně přispěl k dobré atmosféře v průběhu kursu.
Celá akce byla velice dobře připravena a umožnila účastníkům důkladně se seznámit
s operačními postupy u konkrétních výkonů maxilofaciální chirurgie, což bude do budoucna
rozhodně přínosem v jejich dalším odborném růstu.
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