Ústav anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
a
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UNLP v
Košiciach
zorganizovali v piatok 27. októbra 2017 workshop s témou
„Topografická anatómia a operačné prístupy v oblasti lakťa, predlaktia,
zápästia a ruky“

V dňoch 22. 9. 2017 sa na Ústave anatómie uskutočnil 11. ročník
anestéziologického workshopu
„Košický kurz regionálnej anestézie“ (KKRA).
Organizátormi boli I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny spoločne s Ústavom anatómie
UPJŠ LF za účasti špičkových európskych odborníkov v regionálnej anestézii.
Ústrednou témou kurzu regionálnej anestézie boli
periférne nervové bloky a umŕtvenie trupu a končatín
bez použitia celkovej anestézie. V školiacom tíme
boli okrem anestéziológov aj pracovníci Ústavu
anatómie UPJŠ LF, ktorí v prípade nejasností lekárom
z praxe dokonale objasnili anatomické štruktúry na
modeloch a zakonzervovaných ľudských telách.
Jedinečný košický kurz regionálnej anestézie sa konal
spoločne s historicky prvým Medzinárodným československým kongresom regionálnej anestézie
v Košiciach.
Hlavným organizátorom kongresu bol bývalý
pracovník I. kliniky anestéziológie a intenzívnej
medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice MUDr. Peter
Merjavý, PhD., EDRA, CETC, pôsobiaci v súčasnosti
v Severnom Írsku.

Poďakovanie z I. KAIM
Vážení aktívni účastníci ESRA kongresu v Košiciach a WS na Ústave anatómie UPJŠ LF v Košiciach!
Dovoľte mi, aby som Vám vyjadril veľké poďakovanie za vynaloženie úžasného
odborného, organizačného a spoločenského úsilia pri uskutočnení uvedených pozoruhodných udalostí.
Zvlášť by som chcel poďakovať MUDr. Petrovi Merjavému za to, že sa stal dušou a silou všetkých
aktivít, pri koordinácii výboru SKARA a úžasných zahraničných lektorov,
veľké poďakovanie patrí aj prednostke Anatomického ústavu doc. Ingrid Hodorovej, ktorá nám so
svojimi spolupracovníkmi už tradične poskytla odbornú podporu vytvorila priestor na Workshop,
v neposlednom rade chcem vyzdvihnúť prácu dámy v pozadí – vedúcej nášho sekretariátu – Stazke
Šestákovej a jej tímu spolupracovníkov, bez ktorých by sa to tak dobre nebolo podarilo.
Vám vyjadrujúci obdiv a opätovné poďakovanie:
Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
Prednosta
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
UNLP Košice a UPJŠ – Lekárska fakulta
Pracovisko SNP 1
Rastislavova 43
041 90 Košice
Tel: +421 55 640 2818
Fax: +421 55 640 2819
E-mail: jozef.firment@upjs.sk

Dňa 12. 06. 2017sa 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
 MUDr. Zuzana Ranglová
 Mgr. Františka Horváthová, PhD.

Dňa 23. 05. 2017 sa na Ústave anatómie uskutočnil vedecký seminár, na ktorom
vedeckí pracovníci prezentovali výsledky svojej vedeckej práce:
 RNDr. Martin Bona, PhD.
 MVDr. Natália Hvizdošová, PhD.
 RNDr. Lenka Ihnatová, PhD.

UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH LEKÁRSKA FAKULTA
ÚSTAV ANATÓMIE
ÚSTAV HISTOLÓGIE A EMBRYOLÓGIE
SLOVENSKÁ ANATOMICKÁ SPOLOČNOSŤ
usporiadali
20. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ,
ktorý sa uskutočnil dňa 25. 5. 2017 o 13. 00 hod. v posluchárni M6, UPJŠ
Lekárska fakulta,
Šrobárova 2, Košice

Ústav anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
a
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UNLP v
Košiciach
zorganizovali v piatok 28. apríla 2017 workshop s témou
„Topografická anatómia a operačné prístupy v oblasti ramena a lakťa“

Cieľom workshopu bolo prehlbovanie vzdelávania ortopédov v oblasti
topografickej anatómie a tréning operačných prístupov mimo operačnej sály.

Dňa 21. 1. 2017 sa na Ústave anatómie LF UPJŠ
uskutočnil

1.ANATOMICKO - DERMATOLOGICKÝ workshop
s názvom:

„Nevyhnutnosť znalosti anatómie pri dermatologických
zákrokoch v oblasti hlavy (tváre)“.

Workshop sa konal v priestoroch Ústavu anatómie UPJŠ LF. Jeho
organizáciu zabezpečoval Ústav anatómie a Klinika dermatovenerológie UPJŠ
LF.
Záštitu nad podujatím prevzali prednostka Ústavu anatómie
doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. a prednostka Kliniky dermatovenerológie
prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA.

