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Ve dnech 6. - 7. září 2018 se uskutečnil v Mikulově jubilejní desátý ročník Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního
lékařství. 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. Martin Bareš,  Ph.D.,  ředitel Fakultní nemocnice Brno MUDr. Roman Kraus,
MBA, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC a nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman.
Odborné garance  se  ujala  Česká  společnost  pro  úrazovou chirurgii  ČLS  JEP  a Společnost  soudního lékařství  a  toxikologie  ČLS  JEP.
Místem konání zůstalo kongresové centrum mikulovského hotelu Galant.

Zvolené hlavní téma letošního ročníku bylo stejné jako v minulých letech, tj. „Polytrauma a komplikace v chirurgické péči“. Kongres
slavnostně  zahájil  prezident  prof.  MUDr.  Miroslav  Hirt,  CSc.,  byly  předány  dvě  pamětní  medaile  LF  MU  za  přínos  úrazové  chirurgii
a poté se spustil  nabitý odborný program, který organizátoři rozdělili  do šesti bloků. První čtyři bloky proběhly během čtvrtečního
dne a zaměřily  se  na Soudní  lékařství,  Trauma I.  –  dutinová poranění,  Trauma II.  –  končetiny a Varia.  Zbývající  dva bloky,  cílené na
Přednemocniční  a  urgentní  primární  péči  a Trauma  III.  -  páteř,  pánev,  byly  zařazeny  na  páteční  konferenční  dopoledne.  V  soudně
lékařské sekci zaznělo několik vesměs kazuistických sdělení, z právního hlediska bylo referováno o problematice odborného zkoumání
v  trestním  řízení  a  zpestřením  byly  dvě  přednášky  o  soudním  lékařství  v  Moskvě  a  Palermu.  Jinak  během  obou  kongresových  dní
zaznělo přes 40 ústních sdělení a některé příspěvky byly provázeny i vášnivou diskuzí. Jako obvykle bylo možné celý kongres sledovat
online na internetovém portálu www.akutne.cz.

Čtvrteční  společenský  večer  proběhl  formou  rautu  v  kongresovém  sále  Aurelius  hotelu  Galant.  Ovšem  řada  účastníků  nečekala
až na večerní doprovodný program a neformální část kongresu zahájila již odpoledne, a to ochutnávkou kvality letošního burčáku.
Koneckonců  startující  Pálavské  vinobraní  a  tomu  odpovídající  hustota  stánků  a  různých  vinoték  na  mikulovském  náměstí  k  tomu
přímo vybízela. Tento kongres je již tradičně pojímán jako vědecká mezioborová akce a jeho cílem je přinést všem zúčastněným větší
přehled a orientaci v multioborové spolupráci, což se již desátým rokem úspěšně daří. Na závěr nezbývá než srdečně pozvat zájemce
na příští ročník, který proběhne opět na stejném místě během první poloviny září 2019.
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