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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 2. 7. 2018/10:00 HODIN 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

V Krajské zdravotní měl premiéru dvoudenní Kurz chirurgie periferních nervů 

Kurz chirurgie periferních nervů uspořádala ve dnech 14. a 15. června 2018 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., pod záštitou České neurochirurgické společnosti České 
lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP), České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP a Ing. Petra Fialy, 
generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s. (KZ). Dvoudenní akce se uskutečnila v přednáškových 
prostorách Vzdělávacího institutu KZ a sjeli se na ní odborníci věnující se chirurgii periferních nervů 
z nejrůznějších koutů České republiky.  

Všechny přítomné v úvodu konference pozdravil generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala. „Je mi opravdu velkou 

ctí, že mohu zahájit akci, která je v České republice v tomto formátu ojedinělá. Krajská zdravotní má nyní již 

11 klinik a jednou z prvních dvou, které byly současně ustaveny, byla neurochirurgická klinika. Je to 

pracoviště, které provádí vysoce specializovanou diagnostiku, léčbu, ale i výzkum chorob nervového systému. 

Krátce bych se zastavil u slova výzkum: Krajská zdravotní má svou vědeckou radu, které předsedá prof. 

MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta neurochirurgické kliniky. Máme systém grantové podpory, poslední tři 

roky na úrovni 15 milionů z vlastních zdrojů nebo za přispění našeho jediného akcionáře Ústeckého kraje, což 

je – mimo fakultní nemocnice – suma nevídaná. Ústeckému kraji se sluší poděkovat za podporu této akce i 

některých dalších, které ze svého programu podporuje, i za podporu vědecké a výzkumné práce. 

Neurochirurgická klinika prezentuje své výsledky pravidelně na evropských a světových kongresech, její 

specialisté ročně publikují šest až osm článků v odborných časopisech,“ upozornil na úspěchy pořádající 

kliniky Ing. Petr Fiala. 

 „Chirurgie periferních nervů je, s přihlédnutím ke spektru výkonů, oblast poměrně široká a stává se 

problematikou, kterou je nutné řešit interdisciplinárně, multioborově. Kromě neurochirurga na ní participuje 

jistě neurolog, elektrofyziolog, ale také plastický chirurg, chirurg ruky, ortoped, traumatolog, ke správné 

grafické diagnostice přispívají rentgenologové. Klíčovou roli sehrávají rehabilitační lékaři, fyzioterapeuté a 

ergoterapeuté. Nejlepší péče se dostane pacientovi, pokud tyto odbornosti navzájem spolupracují. Jedině tak 

je možné dosáhnout pro pacienty největšího benefitu. Že jde o téma aktuální dokládá velký počet kurzů a 

kongresů zaměřených na chirurgii periferních nervů pořádaných po Evropě a po celém světě. Protože 

problematika chirurgie periferních má v ústecké nemocnici dlouholetou tradici a zdejší neurochirurgická 

klinika koncentruje pacienty nejen ze svého regionu, ale i z nejrůznějších míst naší republiky, rozhodli jsme se 

uspořádat dvoudenní kurz zaměřený na tuto problematiku na půdě Masarykovy nemocnice,“ vysvětlil 

odborný garant akce MUDr. Ivan Humhej z Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. 

E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  

„Periferní nervy jsou velice důležitá součást neurochirurgie. Toto setkání považuji za výborný nápad, protože 

téma si zaslouží samostatný kurz. Děkuji všem přednášejícím, kteří přijali pozvání a s kurzem nám pomohou,“ 

řekl na úvod prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických 

studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 

Labem, o. z. Dále přítomné posluchače seznámil s historií chirurgie periferních nervů v Masarykově nemocnici 

a současném postavení Neurochirurgické kliniky mezi ostatními neurochirurgickými pracovišti ČR. Mezi 

odborníky, kteří na kurzu vystoupili, byli např. prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA z Kliniky ORL a 



 

Strana 2 (celkem 2) 

 

 

chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, MUDr. Radek 

Kaiser, Ph.D., z Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. lékařské fakulty a Ústřední vojenské 

nemocnice v Praze, prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., z 

Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty v Praze či prim. MUDr. Alena Schmoranzová z Ústavu chirurgie ruky a 

plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Zastoupení měly i Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice 

Hradec Králové, Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň, Rehabilitace ruky a fyzioterapie Praha, 

Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze a Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice 

Brno. 

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/ 
     

                                                                     

Zdroj: info@kzcr.eu 
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