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Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,   

jak jste již byli informováni, jako každý rok, tak i letos organizuje Subkatedra plastické 

chirurgie IPVZ ve spolupráci s Českou společností plastické chirurgie JEP XXIII. Vzdělávací 

sympozium plastické chirurgie, které je ohodnoceno šesti kredity České lékařské komory za 

akci v rámci celoživotního vzdělávání. Sympozium se bude konat v sobotu  2.prosince 2017 

v hotelu ILF a nosným programem bude „Plastická, rekonstrukční a estetická chirurgie – 

nové a osvědčené operační postupy“.  

V obecné části programu budou diskutovány některé současné problémy našeho oboru, 

týkající se především nového Vzdělávacího programu /Zákon Sb.č. 67/2017/, včetně změn 

v délce základního chirurgického kmene a vlastního specializačního výcviku. Diskuse se jistě 

nevyhne ani akreditace pracovišť a školitelů na nich působících. 

Protože se jedná s největší pravděpodobností o poslední vzdělávací akci tohoto druhu, resp. 

sympozium, které jsem si dovolil pod hlavičkou Institutu postgraduálního vzdělávání 

organizovat, požádal jsem dva z našich nejvýznamnějších plastických chirurgů současnosti  

a stejně tak významného maxilofaciálního chirurga o souhrnné referáty, zahrnující jejich 

celoživotní chirurgickou činnost s ukázkami těch nejzajímavějších operací. Zvláště mladí a 

začínající plastičtí chirurgové, stejně jako my starší, si musíme stále připomínat, že plastická 

chirurgie není pouze tolik proklamovaná estetická chirurgie, ale obor, který zahrnuje velice 

širokou škálu rozličných a závažných problematik, které denně řešíme na svých pracovištích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Při příležitosti konání sympozia budou ještě nabízeny pro zájemce publikace: 

RÁZŠTEPY – CLEFTS , autor Roman Bánsky 

NOS NESCHOVÁŠ ANEB VŠE O NOSE, autor Jan Válka a kolektiv autorů /pokud vydavatelství 

včas bude mít monografii k dispozici/ 

Plastická a rekonstrukční chirurgie v Československu-CD - obdržíte při registraci. 

 

Doc.MUDr.Jan Měšťák, CSc.                                                          Doc.MUDr.Luboš Dražan,Ph.D.                       

Vedoucí Subkatedry plastické chirurgie IPVZ                               Předseda České společnosti     

Člen výboru České společnosti plastické chirurgie JEP                plastické chirurgie JEP 

Odborný garant sympozia 

 

 



 

PROGRAM 

Koordinátor Doc.MUDr.Jan Měšťák, CSc. 

8.00     Registrace 

9.00     Zahájení 

 

9.05 – 10.00                                 1.BLOK 

 

Plastická chirurgie současnosti                                                         10 minut 

J.Měšťák 

Co nového v ISAPS                 10 minut 

V.Mařík 

Co nového ve vzdělávacím programu v plastické chirurgii         10 minut 

A.Sukop, A.Fibír 

Vložené téma 

Z.Talábová        5 minut 

Diskuse        20 minut 

 

10.00 – 10.25 PŘESTÁVKA     25 minut 

 

10.30 – 11.50     2.BLOK 

 

40 let života s mikrochirurgií     30 minut 

J.Veselý 

Zajímavé případy z mé praxe     20 minut 

M.Tvrdek 

Zrod kraniofaciální chirurgie     10 minut 

J.Kozák 

Diskuse        20 minut 

 



11.50 – 12.50   OBĚD 

 

12.55 – 14.15      3.BLOK 

Předsedající: M.Molitor, V.Mařík, V.Bursa ,R.Kufa 

 

 Mikrochirurgická rekonstrukce obličeje v pokročilém věku      15 minut 

M.Molitor, J.Veselý, B.Zálešák, O.Měšťák 

Modelace s augmentací prsů      15 minut 

R.Kufa 

Kompozitní augmentace prsů               10 minut 

O.Měšťák 

Je prsní síťka pomocníkem při rekonstrukcích prsů?   10 minut 

V.Bursa 

10 let zkušeností s lipoabdominoplastikou   10 minut 

V.Mařík, P.Kurial 

Diskuse        20 minut 

 

14.15 – 14.35   PŘESTÁVKA 

 

14.40 – 15.30     4.BLOK 

Předsedající J.Vokurková, O.Měšťák, M.Baran, L.Vaníčková 

 

Epidermolysis bullosa a plastická chirurgie   10 minut 

J.Vokurková 

Nečekané infekce u augmentací    10 minut 

Lucie Vaníčková, J.Měšťák, O.Měšťák, K.Faitová 

Lyellův syndrom u dítěte      5 minut 

J.Měšťák  

Klasifikácia poškodenia dýchacích ciest u Lyellovho syndromu   10 minut 

M.Baran, B.Lipový, P.Lengyel 

Diskuse          15 minut 



  

15.35 – 16.50    5.BLOK 

Předsedající T.Doležal, L.Kalinová, H.Raková, M.Moidlová 

 

Spokojenost pacientů měřítkem úspěšnosti operace                10 minut 

T.Doležal 

Korekce nosu pomocí kyseliny hyaluronové                                 5 minut 

L.Kalinová 

25 let praxe v korektivní dermatologii                                           10 minut 

M.Moidlová 

Léčba rozsáhlé traumatické tetováže Alexandritovým laserem   10 minut 

H.Raková 

Možnosti mikropigmentace v plastické chirurgii                          10 minut 

V.Částková 

Aquaholici a blefaroplastika                                                              10 minut 

J.Měšťák 

Diskuse                                                                                                   20 minut 

 

16.55  ZAKONČENÍ 

 

 

 

 


