
 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
 
Ve dnech 9. až 10. října 2017 se setkaly téměř tři stovky odborníků z 5 zemí v rámci 
kongresu X. Podlahovy chirurgické dny v hotelu Galant v krásném prostředí moravského 
Mikulova. Souběžně proběhl také tradiční XI. interaktivní kongres hojení ran. Záštitu nad X. 
Podlahovými chirurgickými dny převzal kromě jiných také ministr zdravotnictví JUDr. Ing. 
Miloslav Ludvík, MBA. Chirurgický kongres pořádala I. Chirurgická klinika LF Masarykovy 
univerzity a FN u sv. Anny v Brně opět ve spolupráci s Chirurgickou klinikou FN Ostrava a LF 
Ostravské univerzity. Dalšími pořadateli byly Česká chirurgická společnost ČLS JEP, LF 
Masarykovy university Brno a Česká společnost pro léčbu rány. 
 
Slavnostní zahájení kongresu proběhlo v hlavním sále na zámku 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 2017 jsou Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. a Prof. MUDr. Zdeněk 
Krška, DrSc. 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Odborný program kongresu byl rozdělen do dvou dnů a jedenácti bloků. Věnoval se 
současným problémům v různých oblastech chirurgie. V centru pozornosti jednotlivých bloků byla 
například dutinová poranění, sarkomy hrudní stěny, Infekce v pleurální a břišní dutině, právní 
aspekty chirurgické činnosti, vzdělávání, varia, prevence TEN, funkční poruchy pánevního dna 
nebo význam nutrice v chirurgii.  
 

Jedním z nejvýznamnějších zahraničních hostů na kongresu 
vystoupil Prof. Ugo Pastorino – guru hrudní chirurgie z Národního 
onkologického ústavu v Miláně. Dalším významným zahraničním 
přednášejícím byl profesor chirurgie Thomas Auer z Grazu, 
zabývající se řešením infekce v abdominální dutině.  
 
V rámci již jedenáctého Kongresu hojení ran vystoupil například 
prof. Denis Barritault z pařížské univerzity s přednáškou Matrix 
therapy in regenerative medicine from basic science to clinics 
evidenced in wound healing. Z významných hostů se Kongresu 
hojení ran zúčastnila také Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra 
ČR z Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 
Lunch sympozium připravil generální partner kongresu společnost Ethicon. Tématem byla mukéza 
v sutuře, bezpečná sutura v hrudní chirurgii nebo novinky ve virtuální chirurgii. 
 

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

14. – 15. 10. 2019 opět v Mikulově. 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Inzerce partnerů: 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tiskové zprávy partnerů: 

 
 



 

 

 
 
 
 

Hartmann uvádí na trh nový systém VivanoTec Pro®:  
pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným 
systémem 
 
Praha září 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší zcela nový systém, 
který není jen obyčejnou podtlakovou jednotkou – jde o komplexní řešení Vivano. Tento nový typ přístroje je navržen 
přesně pro potřeby cílové skupiny zákazníků a je doplněn o řadu podpůrných prvků. Nová jednotka VivanoTec Pro 
byla vyvinuta za úzké spolupráce s poskytovateli zdravotní péče. Vivano® mění podtlakovou terapii na integrované, 
na míru šité, komplexní řešení pro spolehlivou léčbu rány. 
 
Spolehlivá jednotka jako základ celé terapie  

VivanoTec Pro je optimalizovaná jednotka podtlakové 
léčby rány s vynik ajícími funkcemi v oblasti bezpečnosti a 
jednoduchosti, jako jsou jasné výstrahy, snadná výměna 
nádob, malé, kompaktní rozměry a tichý provoz. Snadnost 
používání demonstruje nepřerušovaný a přerušovaný 
(proměnný) mód, optimalizovaná plnobarevná dotyková 
obrazovka, intuitivní a jednoduché grafické uživatelské 
rozhraní a archivace historie událostí. Spolehlivost a 
účinná podpora celého procesu hojení rány je velmi 
důležitá. S ohledem na tuto skutečnost nabízí Vivano 
rozšířený výběr příslušenství, jako jsou pěna VivanoMed 
Foam a fólie na ochranu orgánů VivanoMed Abdominal, 
které účinně doplňují funkci podtlakové jednotky a 
podporují bezproblémovou léčbu.  

 
Co v sobě zahrnuje komplexní řešení? 
Několik iniciativ, jako například Spectrum, LINK® Congress, Expert Panel a Competence Network, ukazuje, jak Vivano 
stabilně podporuje poskytovale zdravotní péče a pacienty, vytváří holistický ekosystém umožňující lepší péči o pacienty 
a pomáhá mít terapii pod kontrolou. Součástí komplexního řešení jsou také doplňkové služby, které se nabízejí spolu s 
novou jednotkou. Patří mezi ně namátkou intenzivní a pravidelné školení na pracovišti. Celý systém dále podporují 
ekonomické a účinné místní obchodní modely, specializované prodejní týmy a efektivní dodavatelský řetězec a podpora 
výrobků.  

 

 

http://vivanosystem.info/therapy/clinical-evidence
https://hartmann.info/en/pages/press/News/2015/09/4th-Vivano-Congress
http://vivanosystem.info/en/expert-advice/experts
http://vivanosystem.info/en/expert-advice/experts


 

 

 

 

Výhled do budoucnosti 
„Není pochyb o tom, že za posledních 30 let léčba ran významně pokročila. Podle nedávné studie poroste celosvětový 
trh podtlakové terapie v letech 2014 až 2020 o 10,2 %*. S tímto nárůstem vzniká potřeba neustálého zlepšování a je 
potřeba nabízet jednotku, která se zaměřuje na skutečné potřeby poskytovatelů zdravotnické péče,” říká Kateřina 
Červinková, Brand Manažer Wound Management společnosti HARTMANN – RICO. „Roste výskyt chronických i akutních 
ran, a proto bude trh podtlakové terapie těžit z nových technologií a výrobků. Vivano nabízí jednoduchost a snadnost 
použití jako dva klíčové faktory své konstrukce a může se pochlubit novými, vylepšenými funkcemi, které přinášejí 
komplexní řešení pro zdravotnické pracovníky.” 

„V HARTMANNu jsme viděli, že je důležité nabídnout víc než pouhý přístroj, a proto nadále přinášíme poskytovatelům 
zdravotní péče a pacientům přidanou hodnotu a spolupracujeme s nimi,” říká  Kateřina Červinková Brand Manažer  

Wound Management společnosti HARTMANN – RICO a pokračuje: „Uvědomujeme si totiž, jak zásadní je, aby 
podtlakový systém byl šitý na míru zdravotníkům – a to je přesně to, co komplexní řešení Vivano přináší.” 

Mezinárodní výzkum garantuje, že Vivano může v budoucnu sledovat potřeby zdravotníků po celém světě a reagovat 
na ně.  

Společnost HARTMANN – RICO  
Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků  
a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti PAUL HARTMANN AG do 
tehdejšího podniku Rico Veverská Bítýška. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v 
Heidenheimu  
v Německu. Více než 20 let působí HARTMANN – RICO také na území Slovenska se sídlem v Bratislavě.  
HARTMANN – RICO zaměstnává celkově více než 1 550 zaměstnanců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SPOLEČNOST B. BRAUN MEDICAL JE HLAVNÍM PARTNEREM 
VÝROČNÍHO CHIRURGICKÉHO KONGRESU V MIKULOVĚ 
 

Tisková zpráva         Praha, 25. září 2017 

 
Jubilejní desátý ročník kongresu Podlahovy chirurgické dny se uskuteční 9. a 10. října v hotelu Galant v Mikulově. 
Na témže místě proběhne souběžně také XI. Interaktivní kongres hojení ran. Letos se kongres tematicky zaměřuje 
na právní aspekty chirurgické činnosti, dále na sarkomy hrudní dutiny, infekce v pleurální a břišní dutině nebo na 
dutinová poranění. Dalšími tematickými bloky budou funkční poruchy pánevního dna, význam nutrice v chirurgii a 
v neposlední řadě hojení ran s důrazem na chirurgický uzávěr rány. Jeden z programů bude také vyčleněn pro 
vzácné kazuistiky. Celou akci zaštiťuje I. Chirurgická klinika LFMU a FNUSA v Brně. Hlavním organizátorem je prof. 
MUDr. Ivan Čapov, Csc. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.kmrch.cz. 
 
 
B. BRAUN MEDICAL: NEJSME JEN DISTRIBUTORY ŠPIČKOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH 
PROSTŘEDKŮ, ALE TAKÉ CENĚNÝM PARTNEREM V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Společnost B. Braun Medical dodává na český a slovenský trh zdravotnické prostředky špičkové kvality už 
téměř čtvrt století. Vyznačuje se širokým portfoliem produktů, které reflektují nejnovější technologie. Před 15 
lety při ní navíc vznikla vzdělávací organizace Aesculap Akademie, která se za dobu svého působení 
vypracovala na ceněného partnera v oblasti sdílení a předávání vysoce odborných zdravotnických znalostí 
a zkušeností. „Pořádáme workshopy, semináře a školení, které jdou svou praktičností a komplexitou vysoko 
nad rámec samotného našeho portfolia. Dnes máme v ČR již tři školící centra a ročně pořádáme přes 200 
vzdělávacích akcí,“ říká RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA z Aesculap Akademie. V nabídce Aesculap 
Akademie je široká paleta kurzů pro lékaře i nelékařský zdravotnický personál. Jejich konkrétní podoba 
koresponduje s aktuálními potřebami účastníků – pravidelně se pracuje i s jejich zpětnou vazbou. 
„Nechceme ustrnout. Pozitivní reakce samotných klientů nás velmi těší a jsou pro nás potvrzením, že jdeme 
správným směrem. Máme mezi našimi absolventy celé týmy, které se k nám vracejí,“ říká dr. Kalina 

http://www.kmrch.cz/


 

 

z Aesculap Akademie. Další podrobnosti o společnosti B. Braun Medical a o vzdělávacích aktivitách 
Aesculap Akademie jsou k nalezení na stránkách www.braun.cz a www.easculap-akademie.cz.  
 
 
B. BRAUN NA KONGRESU PŘEDSTAVÍ VYBRANÉ PRODUKTY  
 
V průběhu kongresu budou mít účastníci možnost seznámit se s produktovým portfoliem společnosti B. 
Braun Medical napříč několika divizemi. „Prim budou na kongresu hrát především chirurgické nástroje a 
představí se také nová generace laparoskopické věže Einstein Vision 3.0. Prostor dostanou také produkty 
určené pro chirurgickou dezinfekci a hygienu,“ říká MUDr. Alan Munteanu, ředitel divize Aescuplap a člen 
vedení B. Braun Medical. 
 
 
 
PŘÍLOHA – PRODUKTOVÉ PORTFOLIO 
 

Einstein Vision 3.0 
3D laparoskop Einstein Vision je nejmodernější technologie, která 
operatérovi v průběhu operačního zákroku poskytuje přirozené prostorové 
(3D) zobrazení operačního pole ve Full HD kvalitě. Lékař se díky tomu 
mnohem snáze orientuje, což vedle zkrácení operačního výkonu a snížení 
rizika krvácení také významně přispívá k eliminaci možných chyb 
způsobených nepřehledností „terénu“. Pacient novou metodu ocení 
zejména v období rekonvalescence, zkrátí se mu doba hospitalizace a 
vrátí se rychleji do běžného života. 
 
 

 
 
Sanatmetal  
Společnost B. Braun nově do svého portfolia zařadila Vortex Proximal Tibia 
od firmy Sanatmetal - zamykací dlahové systémy s variabilním úhlem šroubů. 
Systém je vyroben ze speciálního materiálu  Anodized Titanium a je vhodný 
pro miniinvazivní zákroky v traumatologii.  
 
 
 
 
 

 

http://www.braun.cz/
http://www.easculap-akademie.cz/


 

 

 
Stapler CSC KOL  

Jde o originální cirkulární stapler lišící se od všech ostatních krátkým a 
rovným tělem. Tento stapler, chráněný mezinárodním patentem, je vytvořen 
speciálně pro nízké přední resekce rekta. Vyrábí se ve dvou velikostech s 
průměrem kloboučku 29 mm a 33 mm. Speciální systém nožů Power-Cut 
TM umožňuje snadný řez tkání střeva i po předchozím uzávěru svorkami 
lineárního katru. Stapler se liší od ostatních také čtyřmi trakčními otvory, 
kterými se protahují vlákna při technice end-to-end anastomóz, čímž se 
eliminují mrtvé prostory distálního pahýlu střeva (tzv. „dog ears“) – tedy 
místa potenciálního vzniku ischémie. 

 

 
 

Stapler TST 36 
Nejmladší z portofolia staplerů, které aktuálně B. Braun nabízí, byl vyvinut pro 
řešení velkých prolapsů rekta a rektokély. Jedná se o chirurgický stapler s 
největším průměrem těla (36 mm). Dominantou tohoto výrobku jsou okna v 
těle stapleru, která umožňují odstranit velké množství prolabované tkáně 
jedním odpalem. Jedná se o velmi šetrnou a rychlou techniku s malým 
rizikem komplikací, jako jsou bolestivost, krvácení či návrat prolapsu. 
 
 

 
 

Prontosan® 
Oplachový roztok Prontosan® slouží k opakovanému a dlouhodobému 
používání. Díky své povrchově aktivní složce je schopen ránu nejen 
dekontaminovat, ale odstranit z ní efektivně i povlak a zápach. Snižuje 
povrchové napětí vodných roztoků a umožňuje penetraci a narušení biofilmu. 
Prontosan® je možné aplikovat na rány v jakémkoli stavu a v jakékoli fázi 
hojení, a to přímo z láhve s hrdlem uzpůsobeným ke střiku. Produktová řada 
Prontosan® zahrnuje také Prontosan Wound Gel® a Prontosan Wound Gel 
X®, přípravky vhodné pro hluboké komplikované rány. 
 
 

 
Další informace o výrobcích společnosti B. Braun Medical se dozvíte na stránkách www.bbraun.cz.  

 

Více o B. Braun 

Koncern B. Braun působí na celosvětovém trhu přes 175 let a dnes patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na světě. Hlavní 

sídlo je v německém Melsungenu, pobočky má v 63 zemích světa. Skupinu B. Braun CZ/SK tvoří B. Braun Medical (dodavatel 

zdravotnických prostředků), B. Braun Avitum (provozovatel dialyzačních středisek 21 v ČR, 15 na Slovensku, odborných ambulancí a 

domovů pro seniory se zdravotním postižením) a Aesculap Akademie (mezinárodní vzdělávací instituce). Skupina B. Braun v České a 

Slovenské republice působí od roku 1993 a zaměstnává více než 800 lidí. Charitativní projekt B. Braun pro život podporuje vybrané 

neziskové organizace i jednotlivce. Patronem projektu je český paralympionik David Drahonínský. 

http://www.bbraun.cz/

