ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Ve dnech 7. až 8. října 2015 se setkaly téměř tři stovky odborníků z 6 zemí v rámci
kongresu IX. Podlahovy chirurgické dny v krásném prostředí hotelu Galant
v moravském Mikulově. Souběžně proběhl
také tradiční IX. interaktivní kongres hojení
ran.
Záštitu
nad
IX.
Podlahovými
chirurgickými dny převzal kromě jiných
ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk
Němeček. Poprvé tento chirurgický kongres
pořádala
I.
Chirurgická
klinika
LF
Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny
v Brně ve spolupráci s Chirurgickou klinikou
FN Ostrava a LF Ostravské univerzity
v Ostravě. Dalšími pořadateli byly Česká chirurgická společnost ČLS JEP, Lékařská
fakulta Masarykovy university Brno a Česká společnost pro léčbu rány.
Slavnostní zahájení kongresu proběhlo ve výstavním prostoru hotelu Galant
v Mikulově. Hosty zde přivítal předseda přípravného výboru prof. MUDr. Ivan Čapov,
CSc. Přítomné hosty v úvodu pozdravil starosta města Mikulov Rostislav Koštial. Při
této příležitosti 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 ceny za rok 2015 se stali prof.
MUDr. Jiří Hoch, CSc. a prof. MUDr. František Antoš, CSc.

Odborný program kongresu byl rozdělen do dvou dnů a osmi bloků. Věnoval se
současným problémům v různých oblastech chirurgie, mj. hrudní chirurgii, chirurgii
pánevního dna, komplikaci osteosyntéz, perforaci jícnu. Samostatné bloky se zaměřily

na hrudní onkochirurgii, léčbě dutinových infekcí a modernímu pojetí léčby akutní
devertikulitidy včetně řešení aktuálních otázek trestní odpovědnosti při poskytování
zdravotní péče. Ze zahraničních odborníků aktivně vystoupil v panelu Novinky
v hrudní chirurgii Prof. József Furák z University v Szegedu, který představil své
zkušenosti s novým instrumentariem, jež užívá při resekci plicního parenchymu.
Z Polska přijel Prof. Tomasz Banasiewicz, MD. z poznaňské university, který přednesl
přednášku v bloku Léčba dutinových infekcí na téma možných technických řešení
léčby střevních píštělí. Hlavním tématem již devátého Kongresu hojení ran byla
Iatrogenní poškození a právní odpovědnost. Lunch sympozia připravil generální
partner kongresu společnost Transkontakt-Medical. Tématem byly moderní operační
sály 21. století a výhody a přednosti mobilních operačních stolů Schaerer Medical.

Závěrem si dovolujeme poděkovat všem partnerům za podporu
a spolupráci, které si velice vážíme, a pozvat vás k účasti na
kongresu X. Podlahovy chirurgické dny, který se bude konat v roce
2017 opět v Mikulově.
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