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Účastníci konference Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem 2019 se seznámili s novinkami ve specializaci 
 

Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
uspořádalo 10. prosince odbornou konferenci „Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem 2019“. V přednáškových 
prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., se akce konala již pošestnácté, zúčastnilo se jí 70 
zdravotníků. Odborným garantem konference byl MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Oddělení hrudní 
chirurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  
 
„Úvodní rozbor práce oddělení hrudní chirurgie za poslední roky ukázal, že toto oddělení patří ve srovnání s 
celorepublikovými přehledy o činnosti k předním pracovištím v České republice.  Zazněly přednášky na 
rozmanitá témata. Kolegové z nemocnice v německém Coswigu referovali o neintubační technice při 
provádění videotorakoskopických výkonů - MUDr. Alexander Hudáč - a dále o zkušenostech s efektivní 
anestesiologickou technikou - Erector spinae plane block informoval MUDr. Jiří Kašperek. Rovněž i 
dramatický obraz klinicky manifestovaný výraznou hypoglykémií v rámci vzácného Doege-Potterova 
syndromu od MUDr. Lucie Sochorové nebo několik případů penetrujícího poranění prekordia řešených 
videotorakoskopickým přístupem od MUDr. Petry Pavlíkové ukázaly, čím vším se pracoviště hrudní chirurgie 
kromě rutinní péče o pacienty s rakovinou plic v roce 2019 zabývalo,“ přiblížil zaměření letošního ročníku 
konference MUDr. Ivan Staněk, MBA. 
 
„Každý z účastníků si v pestrém přednáškovém programu našel to své a dá se říci, že ohlasy kolegů, kteří se 
na konferenci přihlásili, byly kladné. Program jim poskytl aktuální přehled novinek v diagnostice a léčbě 
onemocnění orgánů dutiny hrudní, stejně jako v postupech při řešení úrazů hrudníku,“ shrnul primář.  
 
Oddělení hrudní chirurgie má v ústecké Masarykově nemocnici více než sedmdesátiletou tradici. Poskytuje 
chirurgickou péči pacientům s nádorovými a zánětlivými chorobami plic, mezihrudí, hrudní stěny, bránice, 
včetně TBC. Zajišťuje 24hodinovou torakochirurgickou pohotovost pro poranění hrudníku, včetně operací 
netransportabilních pacientů v příslušné nemocnici. Poskytuje služby nejen Ústeckému, ale i Libereckému 
kraji, má tedy nadregionální působnost. V této oblasti je jediným pracovištěm tohoto typu. 
 
Oddělení hrudní chirurgie je součástí Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče (POCH). 
Statut od Ministerstva zdravotnictví České republiky získala Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., v roce 2018. S předpokládanou spádovostí 1 250 000 obyvatel na jedno centrum 
POCH je ústecké pracoviště jedním z osmi ustavených v České republice.  
 
Na oddělení úspěšně probíhá také vědecká činnost. Výroční cenu Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za rok 
2018 za druhé místo v kategorii vědeckých prací lékařů získal prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D. 
 
Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu 
 

               
 
 
Zdroj: info@kzcr.eu 

mailto:info@kzcr.eu


 

Strana 2 (celkem 2) 

 

 

 


