
	

Open Thoracic Surgery 
kurz III. chirurgické kliniky 1. LF UK FN Motol ve spolupráci s JNJ 

Místo konání:  Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM) 
Centrum experimentální medicíny 

 

POPIS KURZU 

Cílem tohoto kurzu je rozvoj dovedností v otevřené hrudní chirurgii. 
Součástí kurzu je praktický nácvik na prasečích modelech za asistence 
uznávaných odborníků. 

PROFIL ÚČASTNÍKŮ	
Lékaři před atestací, chirurgové se zájmem o hrudní chirurgii. 
Tento kurz je doporučený v rámci předatestační přípravy na oddělení hrudní 
chirurgie. 

PROGRAM	
08:30 	 Zahájení kurzu	
9:00 – 9:30 
 
9:30 -10:00	

Teoretický úvod – Prof. Lischke, Prof. Pafko, Doc. Stolz 
 
Staplerová technika – (JNJ) 

9:30 – 14:00	 Praktická část - nácvik operačních dovedností na experimentálním zvířeti, operační přístupy – 
videotorakoskopie, drenáž hrudníku, torakotomie, resekce žebra; klínová plicní resekce, 
lobektomie, pneumonektomie,  preparace a ošetření cév a bronchů, operace v mediastinu 
a na jícnu, konstrukce polomechanické anastomozy na jícnu, resekce hrudní stěny a bránice. 
Terapie poranění hrudníku, trachey a bronchů.  

 
 

14:00 – 14:30	 Oběd	

VŠEOBECNÉ INFORMACE	
Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM) 
 
Centrum experimentální medicíny 
Vídeňská 1958/9  
140 21 Praha 4 – Krč 
 
 
Kapacita kurzu: 8 chirurgů 

ŠKOLITELÉ	
Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD 
 

Přednosta - III. chirurgická klinika 
1.LF UK  FN Motol 
Odborný garant kurzu 
 
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. 
 

Emeritní přednosta - III. chirurgická 
klinika 1.LF UK  FN Motol 
 
Doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D. 
 

III. chirurgická klinika 1.LF UK  FN 
Motol 
 
 

REGISTRACE

Pro registraci na vzdělávací 
aktivitu  
prosím kontaktujte svého 
lokálního obchodního zástupce.  
  

Agenda content & timings may be subject to change	

14:30 – 16:00	 Shrnutí, diskuze, ukončení kurzu, předání certifikátů
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REGISTRACE
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aktivitu prosím kontaktujte 
svého lokálního obchodního 
zástupce. 

	

Open Thoracic Surgery 
kurz III. chirurgické kliniky 1. LF UK FN Motol ve spolupráci s JNJ 

Místo konání:  Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM) 
Centrum experimentální medicíny 

 

POPIS KURZU 

Cílem tohoto kurzu je rozvoj dovedností v otevřené hrudní chirurgii. 
Součástí kurzu je praktický nácvik na prasečích modelech za asistence 
uznávaných odborníků. 

PROFIL ÚČASTNÍKŮ	
Lékaři před atestací, chirurgové se zájmem o hrudní chirurgii. 
Tento kurz je doporučený v rámci předatestační přípravy na oddělení hrudní 
chirurgie. 

PROGRAM	
08:30 	 Zahájení kurzu	
9:00 – 9:30 
 
9:30 -10:00	

Teoretický úvod – Prof. Lischke, Prof. Pafko, Doc. Stolz 
 
Staplerová technika – (JNJ) 

9:30 – 14:00	 Praktická část - nácvik operačních dovedností na experimentálním zvířeti, operační přístupy – 
videotorakoskopie, drenáž hrudníku, torakotomie, resekce žebra; klínová plicní resekce, 
lobektomie, pneumonektomie,  preparace a ošetření cév a bronchů, operace v mediastinu 
a na jícnu, konstrukce polomechanické anastomozy na jícnu, resekce hrudní stěny a bránice. 
Terapie poranění hrudníku, trachey a bronchů.  

 
 

14:00 – 14:30	 Oběd	

VŠEOBECNÉ INFORMACE	
Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM) 
 
Centrum experimentální medicíny 
Vídeňská 1958/9  
140 21 Praha 4 – Krč 
 
 
Kapacita kurzu: 8 chirurgů 

ŠKOLITELÉ	
Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD 
 

Přednosta - III. chirurgická klinika 
1.LF UK  FN Motol 
Odborný garant kurzu 
 
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. 
 

Emeritní přednosta - III. chirurgická 
klinika 1.LF UK  FN Motol 
 
Doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D. 
 

III. chirurgická klinika 1.LF UK  FN 
Motol 
 
 

REGISTRACE

Pro registraci na vzdělávací 
aktivitu  
prosím kontaktujte svého 
lokálního obchodního zástupce.  
  

Agenda content & timings may be subject to change	

14:30 – 16:00	 Shrnutí, diskuze, ukončení kurzu, předání certifikátů


