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TLAČOVÁ  SPRÁVA 

 
 
 
 
 

Košice, 31. október 2016            
                                                                   
Ortopédi sa na Ústave anatómie UPJŠ LF učili rozpoznávať  

vnútorné štruktúry dolnej kon čatiny a trénovali operačné prístupy 
 

      Ústav anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Klinika ortopédie a trumatológie 
pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UNLP zorganizovali v piatok 28. októbra 2016 
workshop zameraný na topografickú anatómiu a operačné prístupy v oblasti kolena, 
predkolenia, členka a nohy. Lekári-ortopédi sa na tomto podujatí oboznamovali s detailnou 
topografickou anatómiou tejto oblasti a v pitevni si na kadáveroch  cvičili operačné prístupy. 

 

      „Cieľom workshopu bolo prehlbovanie vzdelávania ortopédov a tréning operačných 
prístupov mimo operačnej sály, pretože je potrebné mať v hlave rôzne prístupy, ktorými je 
možné sa pri operácii - napríklad kĺbu - bezpečne vyhnúť niektorým iným štruktúram,  
napríklad väzom, nervom a cievam, ležiacim nad štruktúrou, ktorú chceme operovať. 
Potrebujeme mať dobrú priestorovú orientáciu, aby sme pri dosiahnutí toho,  
čo zamýšľame, nepoškodili to, čo nechceme,“ vysvetľuje primár Kliniky ortopédie  
a traumatológie pohybového ústrojenstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Univerzitnej 
nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH., ktorý označil workshop  
za veľmi úspešné podujatie, ktoré naplnilo očakávania jeho účastníkov. Anatómia totiž 
predstavuje základný kameň vedomostí každého chirurgia, no rokmi môžu niektoré detaily 
v hlave lekára trochu vyblednúť...   
 

     „Neatestovaní lekári bez potrebného tréningu mimo operačnej sály nemôžu mať taký 
dokonalý prehľad o topografickej anatómii ľudského tela a dostatočné vedomosti,  
aké potrebujú. Podobné workshopy však sú určené nielen pre začínajúcich chirurgov,  
ale aj lekárov, ktorí sa nejakému typu operácie v minulosti nevenovali, alebo ju už dlho 
nevykonávali. Jednoducho si je potrebné operačný  prístup, či už ide o výmenu kĺbov, alebo 
operácie úrazov spojené s nápravou kostí a umiestnením materiálu na fixovanie skeletu, 
vyskúšať najprv na nečisto,“ poznamenáva MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH. 

 

     Ako dodáva prednostka Ústavu anatómie UPJŠ LF doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., 
anatómia je jedným z ťažiskových predmetov pri štúdiu medicíny a bez jej dobrej znalosti 
nemôže vykonávať svoju prax žiaden chirurg či anestéziológ. Preto ju veľmi teší, že majú 
anatómovia vždy čo odovzdať lekárom pracujúcim na rozdiel od anatómov so živými 
ľudskými telami a vďaka poznatkom získaným v pitevni môžu prinavracať ľuďom zdravie. 
 
 
Túto tlačovú správu nájdete archivovanú na:   www.medic.upjs.sk . 
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