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Mikulov 2017
Ve dnech 14. - 15. září 2017 se uskutečnil v Mikulově již devátý ročník Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lé-

kařství. Tradičním pořadatelem akce byla Klinika úrazové chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Traumacentrum Fakultní
nemocnice Brno spolu s Ústavem soudního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
Záštitu nad kongresem převzal děkan LF MU prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., ředitel Fakultní nemocnice Brno MUDr. Roman Kraus, MBA
a ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC. Odborné garance se ujala Česká společnost pro
úrazovou chirurgii ČLS JEP a Společnost soudního lékařství a toxikologie ČLS JEP. Místem konání zůstalo kongresové centrum miku-
lovského hotelu Galant, který kromě ubytování a oficiálního programu nabídl hostům i pestrou ochutnávku pálavských vín a rovněž
piva z místního nového minipivovaru.

Zvolené hlavní téma letošního ročníku bylo stejné jako v minulých letech, tj. „Polytrauma a komplikace v chirurgické péči“. Odborný
program organizátoři rozdělili do sedmi bloků s podtitulem Soudní lékařství, Trauma I a II, Spinální trauma I a II, Přednemocniční a ur-
gentní primární péče a Varia. V prvním soudně lékařském bloku zazněla přednáška o podjatosti či dokonce odborné nezpůsobilosti
soudního znalce. Další prezentace se týkala návrhu nového znaleckého zákona a zejména změn, které by do znalecké praxe přinesl.
Třetí přednáška se věnovala tématu nenařízení pitvy povinné ze zákona, kdy autoři zkombinovali soudně lékařský a právní pohled na
tuto věc. Blok byl zakončen příspěvkem o kompresním systému LUCAS i s důrazem na zranění, které jeho využívání může způsobit.
Během dvou kongresových dní zaznělo přes 50 ústních sdělení. Ke shlédnutí bylo rovněž nainstalováno několik posterů. Jako obvykle
bylo možné celý ročník sledovat online na portálu www.akutne.cz.

Čtvrteční společenský večer proběhl dle tradice v sále místního dietrichsteinského zámku a uplynul ve velmi příjemné atmosféře.
K tanci a poslechu hrála živá hudba a večeře měla formu nekončícího bohatého rautu.

Kongres je pojímán jako vědecká mezioborová akce a jeho cílem je přinést posluchačům větší přehled a orientaci v multioborové
spolupráci,  což se již devátým rokem úspěšně daří.  Na závěr nezbývá než pozvat zájemce na příští  ročník, který proběhne opět na
stejném místě 6. - 7. září 2018.

MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D.

ZPRÁVA Z KONGRESU

IX. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

14. – 15. září 2017
Mikulov, hotel Galant

                                                 


