Ohlédnutí za setkáním chirurgů 2018
Na Vysočinu dorazilo 322 chirurgů z České a Slovenské republiky
Letošní setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě bylo jubilejní! Konalo se už po dvacáté.
Tradiční odborná akce proběhla 10. a 11. května v Hotelu Skalský Dvůr u Nového Města na Moravě.
Nad tímto ročníkem převzal záštitu ministr zdravotnictví České republiky Mgr. Adam Vojtěch.
Na Moravu nakonec dorazilo 322 účastníků, mezi nimi mnoho významných chirurgů současnosti.
„Vrací se k nám pan profesor Pavel Pafko, ze Slovenska pan profesor Peter Šimko, Július Mazúch.
Nemohu vyjmenovat úplně všechny,“ říká za organizátory emeritní primář chirurgického oddělení
novoměstské nemocnice MUDr. Jiří Šustáček.
Největší chirurgické sympozium v republice
Odborný program setkání byl rozdělen na chirurgickou a traumatologickou část. Letošní témata pro
chirurgii se věnovala appendixu – „slepému střevu“. Traumatologická část se zabývala zlomeninami
femoru, bérce a nohy, dále pak chirurgii ruky – především úrazům palce.
Na dvoudenní akci přednášelo 44 odborníků. Tradičně byla více než třetina zúčastněných doktorů
ze Slovenské republiky. „Nemohu říci, o které přednášky byl největší zájem, ale ve všech třech
přednáškových sálech bylo vždy plno,“ říká MUDr. Jiří Šustáček a upozorňuje, že Setkání českých a
slovenských chirurgů na Moravě organizované novoměstskou nemocnicí je jedno z největších
chirurgických sympozií v České republice.
Někteří lékaři k nám jezdí celých dvacet let
Slavnostního zahájení jubilejního XX. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě se
zúčastnila také ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě p.o. JUDr. Věra Palečková, která
připomněla 80. výročí založení naší nemocnice.
Jako každý rok, i letos měl MUDr. Jiří Šustáček na slavnostním zahájení pro některé účastníky
Setkání překvapení. „To nejsou ocenění, to jsou dárky kamarádům, přátelům. Možná je to taky za
věrnost. Vždyť někteří k nám jezdí celých dvacet let. I letos jsme měli připraveny obrazy od malíře
Jana Odvárky, své skleněné kousky nám věnoval také profesor Jaroslav Svoboda. Miroslav Niederle
z Království loutek pro naše přátele vyrobil vtipné postavy s lékařskou tématikou. Pro pana
profesora Pafka jsme vymysleli velkou loutku chirurga,“ usmívá se MUDr. Jiří Šustáček.
Křest knihy okvětními plátky růží
Součástí slavnostního zahájení byl také křest knihy profesora Júlia Mazúcha Atlas vaskulárnych
aneuryziem. „My tady křtíme okvětními plátky růží. Pan profesor Mazúch říká, že šampaňského je
na knihu škoda. Já zase říkám, že je škoda knihy,“ usmívá se MUDr. Jiří Šustáček.
Akce byla jako předchozí ročníky garantována Výborem České chirurgické společnosti České
lékařské společnosti J. E. Purkyně a Výborem Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Po odborné
stránce akci zaštítili lékaři chirurgického a traumatologického oddělení Nemocnice Nové Město na
Moravě ve spolupráci s představiteli odborných lékařských společností: prof. MUDr. Zdeněk Kala,
Ph.D.; prof. MUDr. Jozef Radoňak , CSc.; prim. MUDr. Alena Schmoranzová, doc. MUDr. Igor Čižmář,
doc. MUDr. Silvia Vajcziková.
Odbornou část Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě doplnil i letos kulturní program.
Tentokrát jsme pro účastníky připravili hudební vystoupení kytaristy Lubomíra Brabce v prostorách

evangelického kostela v Jimramově a návštěvu Síně rodáků tamtéž.
Setkání podpořila novoměstská firma MEDIN a.s. - největší český výrobce lékařských nástrojů a
implantátů. V průběhu programu byl zařazen praktický workshop k nové generaci femorálních
hřebů MEDIN. V pátek firma umožnila zájemcům exkurze ve výrobních prostorách firmy.
Informace k setkání jsou uvedeny také na www.setkanichirurgu.cz

