ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Ve dnech 14. a 15. října 2019 se v mikulovském hotelu Galant konaly XI. Podlahovy chirurgické dny
a XII. Interaktivní kongres hojení ran. Akce se zúčastnilo téměř 200 odborníků z České republiky,
Slovenska, Rakouska, Anglie a Pakistánu a dalších více než 60 zástupců partnerských firem. Záštitu
nad kongresem XI. Podlahovy chirurgické dny převzalo hned dvanáct osobností, mezi nimiž byl také
ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.
Kongres byl organizován ve spolupráci s Českou chirurgickou společností ČLS JEP, LF Masarykovy
univerzity Brno, I. chirurgickou klinikou LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Chirurgickou klinikou FN
Ostrava, LF Ostravské univerzity a Českou společností pro léčbu rány. V doprovodné výstavě
kongresu se prezentovalo celkem 18 partnerských firem.

Slavnostní zahájení kongresu proběhlo v rámci společenského večera v pondělí 14. 10. 2019
v příjemném prostředí Velkého zámeckého sálu na zámku Mikulov. Hosty přivítal předseda
přípravného výboru prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. V rámci večera bylo uděleno požehnání knize
Chirurgická sutura, kterou profesor Čapov napsal s kolektivem autorů. Vyvrcholením oficiálního
programu bylo slavnostní předání Petřivalského ceny pro rok 2019. 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. Ocenění má podobu keramických skulptur na motiv rukou
od francouzského sochaře Augusta Rodina a jejich autorkou je akademická sochařka Hana Kňávová.
Laureáty Petřivalského ceny se letos staly hned čtyři osobnosti: Doc. MUDr. Pavel Němec, CSc., Doc.
MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. a Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. K tanci a
poslechu hrála cimbálová hudba KASANICA a později DJ Shafff. Nechyběl ani raut a nově také
fotokoutek plný zajímavých rekvizit.

Odborný program kongresu byl rozdělen do jedenácti bloků a zaznělo celkem 64 přednášek. Věnoval
se aktuálním problémům a trendům v oblasti chirurgie: vzdělávání v chirurgii, právním aspektům, ERAS
v kolorektální chirurgii, neuromodulaci sakrálních nervů, výživě v chirurgii a aktuálním trendům léčby
u akutní divertikulitidy colon, podtlakové terapii v chirurgii v léčbě a prevenci, novinkám v preskripci,
hrudní chirurgii a traumatologii a variím. Již tradiční součástí Podlahových chirurgických dní je
Interaktivní kongres hojení ran.
Kongres zahájil starosta města Mikulov pan Rostislav Koštial.
Úvodního bloku Up to date vzdělávání v chirurgii, právní aspekty
se osobně aktivně zúčastnil předseda vzdělávací rady Ministerstva
zdravotnictví Prof. MUDr. Jan Škrha, Dr.Sc., MBA, prorektor Karlovy
univerzity v Praze. Mezi přednášejícími kongresu vystoupilo kromě
českých
také
několik
významných zahraničních
hostů. Z anglické Colchester
Hospital v Essexu přijel
na téma ERAS v kolorektální
chirurgii přednášet profesor Tan Arulampalam, který
se později zúčastnil také diskuzního panelu v rámci LUNCH
SYMPOSIA věnovanému právě tomuto tématu. Hned dva
specialisté dorazili z Rakouska. Na téma hrudní chirurgie
se o své znalosti podělil profesor Thomas Schmid z Innsbrucku
a na téma podtlakové terapie v chirurgii v léčbě a prevenci
MUDr. Martin Huťan, Ph.D, pracující na Landesklinikum v Hainburgu. Ze Slovenska aktivně na kongresu
vystoupil MUDr. Jan Mykyta.
Na závěr si dovolujeme poděkovat všem partnerům kongresu za jejich spolupráci a cennou
podporu a pozvat vás k účasti na kongresu XII. Podlahovy chirurgické dny, který se bude konat
v říjnu 2021. V příštím roce proběhne chirurgický kongres v Ostravě.
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Echelon Flex™

Pohyb pod kontrolou.
Transekce přesně podle potřeb.

60mm

45mm

Systém ECHELON FLEX™ GST1 kontroluje pohyby tkání a umožňuje vám vést
transekci přesně podle potřeb2. Náročné tkáně – patologické, denzní, silné,
tenké, křehké a variabilní – mohou vést k pohybu tkáně, který ovlivní výsledky
zamýšlené transekce.1 †
Kontrola a zachycení tkáně

Transekce přesně podle potřeb

• 4x nižší prokluzování tkáně během aktivace
ve srovnání s náplněmi Endo GIA™ s technologií
Tri-Staple™, pro přesnou transekci
• 7x pravděpodobnější plné zachycení tkáně
do linie svorek3 ve srovnání s náplněmi GIA™
s technologií Tri-Staple™
2

• Mimořádná integrita linie u celé škály
tloušťky tkání4
• Bez případů narušení integrity linie svorek ve
srovnání se 43% výskytem u stapleru EndoWrist®,
a to díky 3x nižšímu výskytu nesprávně tvarovaných
svorek5

Stabilizuje tkáň před aktivací i v jejím průběhu
Systém ECHELON FLEX™ GST stabilizuje tkáň po dobu celé chirurgické transekce vícestupňovou kompresí, technologií
Gripping Surface a facilitované aktivace.

Velká čelist ENSEAL™ X1
Lepší utěsnění.1-4, 6
Velká čelist ENSEAL™ X1 je pokročilé bipolární zařízení určené k použití v otevřených
chirurgických zákrocích. Nabízí lepší utěsnění ve srovnání se systémem LigaSure Impact™ 1–4, 6,
s menším krvácením1, menším tepelným šířením2 a lepší ergonomikou3.

jednoruční rotace 360º

samostatná funkce seal-and-cut

ergonomická
pistolová rukojeť

zahnutá čelist
s délkou 38 mm

zahnutá čelist
s délkou 38 mm

Lepší hemostáza1

Lepší kontrola tkání2

Lepší konstrukce3,5,6

Díky většímu povrchu
distální elektrody4 vedla
velká čelist ENSEAL™ X1
ve srovnání se systémem
LigaSure Impact™ ke
snížení krvácení o 88 %
na hrubých tkáních.1

Díky technologii Adaptive Tissue
umožnila velká čelist ENSEAL™ X1
ve srovnání s technologií LigaSure
Impact™ 41% snížení tepelného
šíření.2

Pohodlné umístění
ovládacích prvků zajišťuje
menší pohyb rukou5
a 360° rotace dříku zlepšuje
přístup k cílové tkáni6.

Pokud máte zájem o další informace, obraťte se na zástupce společnosti Ethicon.

Enseal™

VÁŠ PARTNER V KOMPLEXNÍ
OPERAČNÍ PÉČI O PACIENTA

Aesculap® Caiman®

Bendos™ ELC

Bipolární laparoskopický
nástroj k uzávěru cév
a preparaci tkání

Endoskopický lineární katr
a podavač zásobníků

 Maximální ochrana okolní tkáně

 Permanentní stranově vyvážená
kontrola prostoru pro vsunutí
tkáně

 Flexibilní konec nástroje
 Uniformní komprese

 Optimální manipulace s tkání

Flexima® 3S
Colo, Ileo, Uro
Ucelené portfolio
stomických pomůcek
 Jednoduchá aplikace
 Bezpečnost
 Poddajnost

 Výborná ergonomie
Podpořeno mezinárodní
klinickou studií KISSS

Aesculap je registrovaná obchodní značka Skupiny B. Braun
B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz

HydroTerapie
Hydroresponzivní léčba ran
jen ve dvou krocích

Jednoduché
Využijte výhody používání
HydroTerapie už nyní
Jednoduché: Dvě novinky hydroresponzivního krytí
HydroClean® advance a HydroTac®
v průběhu celé léčby ran.
Účinné:

Účinnost pri léčbě většiny chronických
a akutních ran [1–5]

HydroTherapy
Efficacy. And Simplicity.

[1] Atkin, L. and Ousey, K. (2016). Wound bed preparation: A novel approach using HydroTherapy. British Journal of Community
Nursing 21 (Supplt. 12), pp. S23-S28. [2] Ousey, K. et al. (2016). Hydro-Responsive Wound Dressings simplify T.I.M.E. wound
management framework. British Journal of Community Nursing 21 (Supplt. 12), pp. S39-S49. [3] Spruce, P. et al. (2016). Introducing
HydroClean® plus for wound-bed preparation: a case series. Wounds International 7(1), pp. 26-32. [4] Ousey, K. et al. (2016).
HydroClean® plus: a new perspective to wound cleansing and debridement. Wounds UK 12(1), pp. 94-104. [5] Ousey, K. et al. (2016).
HydroTherapy Made Easy. Wounds UK 12(4).
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Vivano

®

Komplexní řešení hojení ran
podtlakovou terapií

Využijte výhody
doplňkového sortimentu

Vivano®Med bílá pěna
Udržuje optimální vlhkost v ráně
a chrání citlivé struktury tkáně.

Atrauman® Silicone
Poskytuje atraumatické odstranění
a může být použit jako kontaktní
vrstva v kombinaci se systémem
Vivano.

Vivano®Med gelový pásek
Zesiluje přilnutí krytí na ránu
na anatomicky náročných
místech těla.

Doplňkový materiál
www.lecbarany.cz
www.hartmann.cz
tel.: 800 100 150

THE FUTURE
OF STAPLING IS
IN YOUR HANDS.
TODAY.

The world’s first smart stapler
Signia™ Stapler
Product Information Guide

CORDLESS
FREEDOM.
BECAUSE YOU
CAN’T AFFORD
TO BE TIED UP
1,†
IN THE OR.

Sonicision™ Curved Jaw
Cordless Ultrasonic
Dissection System

The next-generation of cordless ultrasonic
vessel sealing and dissection is here

The tapered, curved jaw
facilitates:
The intuitive1,Ω singlebutton activation:
access to two distinct
∙ Provides
energy modes with singlebutton convenience
Allows the surgeon’s eyes to stay
on the surgical field1,††
May improve focus on the
procedure1,‡‡
1,‡

Cordless freedom contributes to:

∙ Improved movement and mobility
∙ Easier instrument exchanges
∙ A safer OR
1,‡
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∙
∙

access to
∙ Precise
tissue planes
of target
∙ Visualization
structures
∙ Access in tight spaces
1,§

1,Ω
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