Zpráva z účasti:
Head and Neck Operative Surgery Cadaver Workshop
23.–25. září 2015, Surgical Training Centre, University Hospital Coventry, UK
V termínu 23.–25. 9. 2015 jsem se díky příspěvku z Účtu klinik ČSK mohl zúčastnit
odborného kurzu se zaměřením na orofaciální onkologii v univerzitním městě Coventry.
Specialitou místní univerzitní nemocnice (University Hospital Coventry and
Warwickshire) je špičkově vybavené chirurgické výcvikové centrum, kde je
kombinována teoretická část s praktickou částí na kadáverech pro deset disekujících
dvojic.
Praktické kurzy pro maxilofaciální chirurgy se v Coventry těší tradici a vysoké návštěvnosti
díky svému zázemí a výborné organizaci. Novinkou pro letošní rok byl koncept kurzu se
zaměřením pouze na orofaciální onkologii. Kurzu se zúčastnilo 20 chirurgů z mnoha zemí
světa (Bulharsko, Palestina, Salvador, Litva, UK…).
Třídenní kurz probíhal každý den přibližně mezi 8.00 a 18.00 hod., kdy se střídaly teoretické
přednášky pod vedením zkušených maxilofaciálních chirurgů v dané problematice
s praktickými nácviky operačních technik na kadáverech.
V prvním dnu jsme se věnovali především nádorům kůže, stanovení stagingu nádorů a jejich
zobrazování. V praktické části jsme si vyzkoušeli možnosti rekonstrukce orofaciální oblasti
posunem lokálních laloků. Závěr dne jsme společně se všemi delegáty a lektory strávili při
večeři v Coventry Transport Museum, která přispěla k velmi přátelské atmosféře.
Druhý den byl věnován především krční disekci a procvičování na kadáverech pod dohledem
lektorů ochotných vše důkladně vysvětlit. Ve zbylém čase jsme se věnovali nádorům slinných
žláz, při praktické části především osvojení si techniky superficiální parotidektomie.
Závěrečný den začal blokem přednášek se zaměřením na resekci různých typů tumorů
s důrazem na jejich následnou rekonstrukci. Následná praktická část byla věnována resekčním
výkonům v dolní a horní čelisti, transmandibulárnímu a bikoronárnímu přístupu, rekonstrukci
pomocí temporálního svalu a v neposlední řadě exenteraci orbity. Závěr kurzu patřil řešení
defektů pomocí epitéz a možnosti posunutí hranic rekonstrukční chirurgie při radikálních
resekcích tumorů.
Tento nový, nicméně již na tradičním místě velmi dobře organizovaný kurz, především díky
pořádajícímu Dr. L. Hanu-Cernat byl jedinečný svojí uceleností a zaměřením pouze na
orofaciální onkologii.
Třídenní kurz byl velmi přínosný právě pro svoji koncepci a ucelenost pod vedením
zkušených chirurgů při osvojení všech operačních technik.
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