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Uskutočnil sa Košický deň cievnej chirurgie
venovaný moderným cievnym prístupom využívaným
pri hemodialýze pacientov so zlyhávajúcimi obličkami
V dňoch 12.-13. novembra 2015 sa uskutočnil v kongresovej sále Východoslovenského
ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Košický deň cievnej chirurgie s medzinárodnou
účasťou organizovaný Slovenskou spoločnosťou cievnej chirurgie, VÚSCH, a.s. a Lekárskou
fakultou UPJŠ v Košiciach Na odborné podujatie, ktorého hlavnou témou boli cievne prístupy
využívané pri hemodialýze, prijalo pozvanie asi sto účastníkov.
„Prvý okruh odborného programu Košického dňa cievnej chirurgie bol venovaný
najnovším technikám zavádzania cievnych prístupov pre chronicky dialyzovaných
pacientov. Keďže nie každý človek s obličkovou nedostatočnosťou môže byť
transplantovaný, riešením je jeho zaradenie do dlhodobého dialyzačného programu za
pomoci umelej obličky a to vyžaduje vhodný cievny prístup na končatine za pomoci cievnej
spojky medzi tepnou a žilou. Medzi pacientov s potrebou ‚čistenia krvi‘ umelou obličkou sú
čoraz častejšie zaraďovaní pacienti v staršom veku, čo vyžaduje uplatnenie najvhodnejších
techník, pretože situáciu lekárom sťažuje kôrnatenie tepien,“ hovorí prednostka Kliniky
cievnej chirurgie UPJŠ LF a VUSC H, a.s. prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
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Druhá časť odborného programu bola venovaná rôznym chirurgickým riešeniam cievnych
ochorení, vrátane chronickej žilovej nedostatočnosti a operačného riešenia aneuryziem
v hrudno-brušnej oblasti. „V rámci bloku VARIA mal jednu z prednášok aj primár
oddelenia cievnej chirurgie Nemocnice na Homolce profesor Petr Štádler, ktorý patrí medzi
svetových lídrov v robotickej cievnej chirurgii. Súčasťou programu bol aj ultrazvukový kurz
pre mladých cievnych chirurgov a zasadnutie výboru Slovenskej spoločnosti cievnej
chirurgie,“ poznamenáva prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
Príjemnou spoločenskou udalosťou v rámci podujatia bol krst odbornej publikácie
„SURGERY FOR MEDICAL STUDENTS“, prvej učebnice pre študentov UPJŠ LF
v anglickom jazyku, ktorej autorom je kolektív 22 pedagógov Lekárskej fakulty UPJŠ
v Košiciach a predstavuje kompaktný zdroj informácií nevyhnutných pre úspešné zvládnutie
štúdia predmetu chirurgia. Vyše 400-stranová učebnica zahŕňa poznatky zo všeobecnej
chirurgie i nadstavbových odborov - chirurgickej propedeutiky, chirurgie krku,
hrudníka, brucha a špecializačných chirurgických odborov, vrátane traumatológie,
neurochirurgie, ortopédie, urológie, cievnej, plastickej a detskej chirurgie. Myšlienkou
napísania tejto učebnice bolo vybrať z rozsiahleho množstva poznatkov z oblasti chirurgie
všetky podstatné informácie pre študentov a zhutniť ich v jednom ucelenom diele, takže bude
veľmi užitočnou pomôckou pre študentov medicíny na všetky skúšky i štátnice z chirurgie.
Krstným otcom publikácie bol prof. MUDr. Július Vajó, DrSc., emeritný profesor,
ktorý ju pokrstil červeným vínom symbolizujúcim krv (na fotografii vľavo, vpravo
s mikrofónom v ruke prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.)
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