Dňa 28. 10. 2016 sa na Ústave anatómie uskutočnil ortopedický workshop
s názvom
„Topografická anatómia a chirurgické prístupy v oblasti kolenného kĺbu,
predkolenia a kĺbov nohy“.

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...

Dňa 13. – 14. 9. 2016 sa na Ústave anatómie uskutočnil 10. ročník
anestéziologického workshopu
„Košický kurz regionálnej anestézie“ (KKRA).

V dňoch 13.-14. septembra sa konal v poradí už desiaty Košický kurz regionálnej
anestézie organizovaný I. klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP a
Ústavom anatómie UPJŠ LF.
Ústrednou témou intenzívneho dvojdňového odborného podujatia boli nervové bloky
horných a dolných končatín a umŕtvenie trupu za pomoci regionálnej anestézie.
Kurz sa už tradične konal na Ústave anatómie, kde si lekári zdokonaľovali svoje zručnosti a
vedomosti na figurantkách a predovšetkým na kadavéroch. „Lektormi na kurze boli špičkoví
odborníci s praktickými zahraničnými skúsenosťami, vrátane nášho ‚skalného‘ prednášateľa
írskeho lektora a nášho bývalého kolegu MUDr. Petra Merjavého, PhD. EDRA CETC,“ hovorí
prednosta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.,
ktorej odborné podujatie zamerané na ďalšie vzdelávanie anestéziológov v spolupráci s
anatomickým ústavom má už svoju tradíciu a vyhľadávajú ho nielen lekári z celého Slovenska
a už aj zo zahraničia.„Umŕtvenie končatín alebo trupu prostredníctvom periférnych nervových
blokov predstavuje pomerne bezpečné techniky umŕtvenia, avšak sú zároveň veľmi náročné na
znalosť anatómie. Na tomto praktickom kurze si preto anestéziológovia, ktorými sú zvyčajne
vždy noví lekári, cvičia techniky správneho vpichu ihly a ozrejmujú si, cez aké tkanivá k
príslušným nervom preniknú.
Poznatky, ktoré na workshope získajú, potom v praxi uplatňujú hlavne pri operačných
zákrokoch na končatinách,“ vysvetľuje doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., podľa ktorého je
ťažiskovou technikou pri lokalizácii správnych štruktúr pre podanie lokálnej anestézie
zobrazovanie pomocou ultrazvuku a elektrostimulácie, ktoré pomáhajú presne a bezbolestne
lokalizovať príslušné nervy.

Dňa 28. 06. 2016 sa na Ústave anatómie uskutočnil vedecký seminár, na ktorom
pedagogickí pracovníci ústavu prezentovali výsledky svojej vedeckej práce:
doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., prednostka
prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD,
prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD,
doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD,
doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD,
doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc.,
MUDr. Dalibor Kolesár, PhD,,
MUDr. Janka Vecanová, PhD,
MUDr. Stanislav Matéffy
________________________________________________________________

SLOVENSKÁ ANATOMICKÁ SPOLOČNOSŤ
UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH LEKÁRSKA FAKULTA
ÚSTAV HISTOLÓGIE A EMBRYOLÓGIE
ÚSTAV ANATÓMIE
usporiadali
19. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ,
ktorý sa uskutočnil dňa 27.5.2016 o 13 00 hod. v posluchárni M6, UPJŠ
Lekárska fakulta,
Šrobárova 2, Košice
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Dňa 24. 05. 2016 sa na Ústave anatómie uskutočnil vedecký seminár, na ktorom
vedeckí pracovníci a interná doktorandka ústavu prezentovali výsledky svojej
vedeckej práce:
RNDr. Martin Bona, PhD.,
MVDr. Natália Hvizdošová, PhD.,
RNDr. Lenka Ihnatová, PhD.,
Mgr. Františka Horváthová
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