První Podlahovy chirurgické dny měly úspěch
Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie (KMRCH) se letos konal
již poosmé, ale poprvé pod novým názvem Podlahovy chirurgické dny a poprvé
jinde než v Brně. Téměř 287 odborníků,
lékařů a zdravotních sester se ve dnech
15. až 18. října 2014 setkalo v krásném
prostředí města Mikulov. Souběžně
s KMRCH proběhl také tradiční VIII.
interaktivní kongres hojení ran. Záštitu
nad I. Podlahovými chirurgickými dny
převzal ministr zdravotnictví MUDr.
Svatopluk Němeček. Organizátorem byly
Veletrhy Brno a.s. ve spolupráci s
Českou chirurgickou společností ČLS JEP, Lékařskou fakultou Masarykovy
university Brno, I. chirurgickou klinikou LF MU a FN u sv. Anny v Brně a Českou
společností pro léčbu rány.
Dějištěm slavnostního zahájení kongresu byl Gajdošův sál Mikulovského zámku.
V tomto krásném a důstojném prostředí přivítali hosty předseda přípravného výboru
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. a místopředsedkyně výboru doc. MUDr. Lenka
Veverková, Ph.D. Při této příležitosti přiblížil pan Doc. MUDr. Jiří Podlaha CSc.,

osobnost svého dědečka prof. MUDr. Josefa Podlahy, DrSc., jehož jméno kongres
ponese i v dalších letech. Prof. Josef Podlaha (1893– 1975) byl významným
chirurgem, primářem chirurgického oddělení nemocnice v Olomouci a v Brně
a dlouholetým přednostou brněnské chirurgické kliniky. Zde mj. zřídil první

neurochirurgické oddělení, v suterénu kliniky založil experimentální sál a z jeho
popudu vzniklo resuscitační oddělení. V době nacistické okupace se zapojil do
odbojové organizace Obrana národa a v letech 1941 – 1945 byl vězněn v Brně
a v koncentračním táboře Mauthausen, kde mu v roce 1978 byla odhalena pamětní
deska.

Slavnostní Masarykovu přednášku věnovanou kvalitě potravin v evropském kontextu
přednesl bývalý ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta. Posluchači vyslechli také
slavnostní Petřivalského přednášku profesora Františka Antoše o postgraduálním
vzdělávání mladých chirurgů v Evropě. Slavnostní Péanovu přednášku na téma
historie francouzské hrudní chirurgie přednesl zahraniční host kongresu profesor
Jean-Francois Velly z Bordeaux.
V průběhu zahájení byly předány tradiční Petřivalského ceny - keramické skulptury
akademické sochařky Hany Kňávové na motiv rukou od francouzského sochaře
Augusta Rodina. Ceny Júlia Petřivalského, zakladatele moravské chirurgické školy, se
udělují osobnostem, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj chirurgie a
mezinárodní spolupráce v chirurgii a medicíně vůbec, a za mimořádné a významné
činy v oblasti chirurgických věd. Laureáty Petřivalského cen za rok 2014 se stali prof.
MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., a prof. MUDr. Jan
Žaloudík, CSc.
Maydlovy medaile ČCHS ČLS JEP převzali doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc., prim.
MUDr. Rastislav Johanes, CSc., a doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc. Čestné členství
České chirurgické společnosti ČLS JEP obdrželi prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc., prof.
MUDr. Peter Wendsche, CSc., doc. MUDr. František Tecl, CSc., a prim. MUDr. Georgios
Karadzos. Zároveň bylo uděleno čestné členství ČLS JEP, a to prof. MUDr. Svetozáru
Haruštiakovi, CSc.

Odborný program kongresu byl rozdělen do tří dnů a šesti bloků. Věnoval se
současným problémům v různých oblastech chirurgie, mj. chirurgii pánevního dna a
kolorektální oblasti, hrudní chirurgii, onkochirurgii. V úvodu proběhl kurz
laparoskopické resekce střeva. Samostatné bloky se zaměřily na problematiku
intenzivní péče v chirurgii, infekci, pooperační komplikace, hojení ran, implementaci
nejmodernějších léčebných postupů včetně řešení aktuálních otázek trestní
odpovědnosti při poskytování zdravotní péče. V rámci kongresu proběhla také schůze
SOR – zástupců chirurgických klinik jednotlivých LF a schůze výboru České chirurgické
společnosti, valná hromada chirurgů, schůze výboru hrudní sekce ČCHS. Nechyběla
ani tradiční sesterská sekce a sekce mladých chirurgů do 35 let. Lunch sympozium
připravil generální partner kongresu společnost Johnson & Johnson. Tématem byla
simulace a virtuální chirurgie v přípravě mladých chirurgů.
Závěrem si dovolujeme poděkovat všem partnerům za podporu a spolupráci, které si
velice vážíme, a pozvat vás k účasti na Podlahovy chirurgické dny, které proběhnou
v roce 2015 opět v Mikulově.

