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Dobrý den, 
jménem stránek www.handsurgery.cz Vás chci v dalším bulletinu upozornit na některé informace, které 
by Vám neměly uniknout. Pokud to tedy ještě nevíte tak: 
 

Edukační centrum praktické anatomie pořádá pod záštitou České lékařské komory a ve spolupráci 
s Univerzitním centrem chirurgické anatomie 
 

Kurz mikrochirurgické sutury 
 

který se koná ve dnech 26.-27.3. 2010. Kurz praktického nácviku mikrochirurgické sutury je určen 
pro chirurgy ze všech oborů, kde je vyžadována praktická zkušenost z této oblasti. Nácvik mikrochirurgické 
sutury nervově-cévních struktur probíhá na laboratorních zvířatech. Místem konání je Anatomický ústav LF 
MU Brno, Kamenice 3. Bližší informace zde: http://www.ecpa-cz.com/akce.php?id=14  
 

 

Dalším pořádaným kurzem, který sice ne každého může zajímat, ale přesto ho sem zařazuji, je kurz 
 

Ramení pletenec a humerus 
 

který se koná 16.-17.4.2010. Kurz je určen pro pokročilé chirurgy, kteří mají zájem prohloubit své 
zkušenosti a vědomosti ve zvoleném tématu. Pro začínající chirurgy má kurz význam v získání komplexní 
orientace v dané problematice. Spektrum výkonů k praktickému nácviku zahrnuje artroskopické techniky, 
miniinvazivní i extenzivní přístupy s kvalitním technickým zázemím. Bližší informace na http://www.ecpa-
cz.com/akce.php?id=13  
 

 

Je také velmi pravděpodobné, že se opět uskuteční kurz, který proběhl již jednou na podzim tohoto 
roku a který se věnuje základním tématům v chirurgii ruky.  
 

Kurz chirurgie ruky 
 

který se bude konat 30.9.-2.10. 2010. Třídenní kurz chirurgie ruky s praktickým nácvikem na 
kadaverech je určen pro lékaře, kteří se s touto problematikou setkávají nebo se chtějí tímto směrem dále 
profilovat. Podrobně jsou probírána teoreticky i prakticky základní témata tohoto oboru. Bližší informace, 
program kurzu a možnost online přihlášení najdete v budoucnu na www.ecpa-cz.com. Registrace je možná 
až po zveřejnění programu. 
 

No a s určitou netrpělivostí Vám mohu oznámit, že práce na novém vzhledu a struktuře našich 
stránek, jsou téměř u konce a doufám, že do konce roku již všichni z Vás budete mít možnost se s nimi 
online seznámit. Důvodem změny je snaha o větší aktuálnost a interaktivnost stránek, lepší vyhledávání 
apod.. O zveřejnění nové verze Vás budu samozřejmě informovat 
 
Srdečně Vás zdraví 
 

Aleš Fibír, editor 
 
Pokud nadále nechcete dostávat tyto zprávy, pro odhlášení kontaktujte: ales.fibir@handsurgery.cz      


