
III.  Mikrovaskulárny  workshop  -  Banská Bystrica 2018 

5  dňový  praktický  kurz  základov  mikrovaskulárnej  chirurgie  

organizovaný v spolupráci: 

Asociácie mikrochirurgie a mikroskopickej medicíny (o.z.) a 

Lekárskej  fakulty  Univerzity  Komenského  v  Bratislave  –  garant prof. Peter Stanko 

Rekonštrukčné operačné výkony v oblasti hlavy a krku sú komplexnou a technicky náročnou chirurgickou disciplínou. 

Mikrovaskulárne prenosy voľných lalokov sú neoddeliteľnou súčasťou rekonštrukčných operácií v oblasti hlavy a krku. 

Cieľom praktického kurzu je osvojiť si základné mikrovaskulárne techniky v laboratórnych podmienkach, čo je kľúčové 

pre klinickú prax. 

školitelia:  MUDr. MDDr. Dr. med. dent.  Adam Stebel, MHA   (maxilofaciálny chirurg) 

     MUDr. Rastislav Slávik, MHA  (maxilofaciálny chirurg) 

termín:  19.-23.11.2018, 10 mikroskopov (10 miest) 

miesto konania:  Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica 

Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica 

cena:   550 eur 

kontakt: stebel.adam@gmail.com , tel. +421 918 646 286, Adam Stebel 

PROGRAM: 

Pondelok - 19.11.2018 
13:00  registrácia, rozdelenie stanovísk práce (mikroinštrumentov a mikroskopov)  
14:00 - 14:15 formálne zahájenie kurzu – Adam Stebel 
14:15 - 19:00 základy práce v optickom zväčšení, práca s mikroinštrumentami, mikrosutúra, viazanie uzlov, modelový 

tréning, predstavenie techniky end-to-end a end-to-side  

Utorok - 20.11.2018 
9:00 – 13:00 end-to-end anastomóza – koronárne cievy (model: prasacie koronárne cievy) 
13:00 - 14:00 obednajšia prestávka 
14:00 – 18:00 end-to-end a end-to-side anastomóza, neuroanastomóza (arterie, vény, n. femoralis model: kuracie 

stehno) 

Streda - 21.11.2018 
9:00 – 14:00 anestézia a disekcia: laboratórny potkan, predstavenie techniky end-to-end na perfundovaných cievach 
13:00  oficiálne otvorenie kurzu – Prof. MUDr. Peter Stanko, PhD. 
13:30 - 14:00 obednajšia prestávka 
14:00 - 18:00 in vivo end-to-end mikroanastomózy a. carotis, aorta abdominalis 
19:00 -   spoločenský večer (Banská Bystrica, dress kód: smart casual) 

Štvrtok - 22.11.2018 
9:00 -  14:00 in vivo end-to-end mikroanastomózy a. femoralis, v. femoralis 
13:00 - 14:00 obednajšia prestávka 
14:00 - 19:00 in vivo end-to-side mikroanastomóza aa.iliacae 

Piatok - 23.11.2018 
9:00 - 14:00 in vivo end-to-end a end-to-side mikroanastomózy, opakovanie techník 
14:00  záver školenia, odovzdanie certifikátov 

v cene je zahrnuté: prevádzkové náklady, použitie setov mikroinštrumentov, mikrošitie, práca v mikroskope, 

prestávky na kávu (11:00-11:15; 16:00-16:15), spoločenský večer (streda 21.11.2018)  

Sponzori: 

Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. (mikroskopy) 

Johnson & Johnson, s.r.o. (ETHICON šicí materiál, divízia pre Slovensko) 

S&T, mikroinštrumenty 

www: SAOMFS www.saomfs.sk (Slovak Association of Oro-MaxilloFacial Surgery) 

mailto:stebel.adam@gmail.com
http://www.jnj.cz/o-spolecnosti/struktura-spolecnosti/medical-devices-diagnostics/divize/ethicon/chirurgicke-sici-materialy-a-specialni-produkty/chirurgicke-sici-materialy

