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Ústecká neurochirurgická klinika pořádala kongres americké neurochirurgické společnosti SUN  

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (FZS UJEP a MNUL) získala privilegium 
uspořádat kongres společnosti SUN (The Society of University Neurosurgeons) v České republice. 
Uskutečnil se ve dnech 29. června – 3. července 2022 v Hotelu Hilton Old Town v Praze.  

„Tradiční součástí kongresu SUN je v první den odborného programu přiblížit úroveň neurochirurgie 
hostitelské země. Českou neurochirurgii reprezentovalo deset přednášek z nejvýznamnějších 
neurochirurgických klinik v zemi,“ řekl prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta ústecké neurochirurgické 
kliniky, která se řadí mezi špičková pracoviště v Evropě. „Na závěr české sekce vystoupil s přednáškou 
s názvem Mozek a srdce Václava Havla ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský,“ dodal profesor 
Sameš.  

Společnost SUN založili američtí neurochirurgové v roce 1965, prezidenty společnosti byli a jsou 
nevýznamnější neurochirurgové univerzitních klinik v USA. Cílem společnosti je propojit akademické aktivity 
spolu s poznáním kultury a historie nejzajímavějších měst a zemí na planetě. V zakládajících dokumentech 
byla stanovena vize „akademického travel clubu“ pro univerzitní akademiky a jejich rodiny. 

Mezi hlavní témata Neurochirurgické kliniky FZS UJEP a MNUL, kterou prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., vede, 
patří léčba mozkových tumorů, cévní neurochirurgie, páteřní chirurgie, chirurgická léčba hydrocefalu a  
chirurgie periferních nervů a brachiálního plexu. Oblastmi, jimiž se zde specialisté zabývají a které jsou 
součástí jejich činnosti nebo v nich úzce spolupracují, jsou cerebrovaskulární program, neuroonkologie, 
chirurgie baze lební, spondylochirurgie, tedy chirurgie páteře, neurotraumatologický program, dětská 
chirurgie a neuroendoskopie, chirurgie periferních nervů, léčba chronické bolesti a normotenzní 
hydrocefalus. Neurochirurgové z ústecké kliniky si připsali řadu nejen republikových primátů, když například 
jako první ve střední a východní Evropě implantovali pacientovi, v rámci spinálního programu, krční ploténku 
Bryan, či jako první v Česku použili při operaci skoliózy páteře implantát vyrobený, ještě před samotným 
operačním výkonem, pacientovi na míru. 
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Prezident společnosti SUN Felipe Albuquerque (vpravo) a hostitel kongresu profesor Martin Sameš.  
 
Profesor Martin Sameš při přednáškách na kongresu The Society of University Neurosurgeons v Praze. 
 
Přednáší Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla.  
 
Účastníci kongresu The Society of University Neurosurgeons v Praze. 
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