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XXV. vzdělávací symposium Společnosti estetické chirurgie 
 

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé. 

Pravidelné setkání a zamyšlení hlavně nad estetickou chirurgií a medicínou vždy v první sobotu 
v prosinci je již dlouholetou tradicí a tvoří jakousi odbornou tečku za každým naším pracovním a 
odborným rokem. Je to také jediný pravidelný kongres zaměřený na estetickou chirurgii, který je 
pořádán u nás pod záštitou IPVZ a naších odborných společností. Je také tradicí, že hlavním 
organizátorem byl vždy Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. 

Nicméně i tady čas letí a poslední XXIV. ročník organizoval Honza Měšťák 1.12.2018 a poté předal 
štafetu dále. Jak Honza ve své pozvánce v roce 2018 předesílal, z mnohých stran zaznívalo přání 
v symposiu pokračovat i v dalších letech. Je nyní mou milou povinností oznámit, že jsme se 
s podporou ředitelství IPVZ a výboru Společnosti estetické chirurgie rozhodli v sympoziu pokračovat 
a zachovat jeho tradiční načasování i charakter. 

V současném období velkého rozvoje na poli estetické chirurgie a medicíny považujeme za nesmírně 
důležité pokračovat v pravidelných vzdělávacích akcích v oblasti estetické chirurgie pořádaných 
plastickými chirurgy, kteří jsou historicky s tímto spektrem výkonů nejvíce spjati.  

Dovolte mi tedy, abych Vás všechny srdečně pozval na nyní již XXV. vzdělávací symposium 
estetické a plastické chirurgie. Tento rok bude prvním rokem, kdy se sympozium stává oficiálním 
pravidelným kongresem Společnosti estetické chirurgie ČSL JEP.  

Nosné programy sympozia se budou týkat tří důležitých a aktuálních oblastí naší práce v estetické a 
plastické chirurgii. Ke všem problematikám budou přizvání odborníci z příbuzných i zcela vzdálených 
oblastí, kteří nám nabídnou svůj pohled na danou problematiku. Ke všem oblastem bude také 
dostatečný prostor pro diskuzi.  
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První blok bude zaměřen na vybrané právní otázky estetické chirurgie – informované souhlasy, 
zodpovědnost za komplikace v estetické chirurgii, hlášení komplikací implantátů. Přizvaní odborníci 
– právníci, experti SUKL...  

V druhém bloku bude zaměření na BIA-ALCL - aktuální informace, ale hlavně impakt na naši praxi 
v českých podmínkách. Možná si to neuvědomujeme, ale situace je hrozivá a může mít vážné 
odborné, právní i ekonomické konsekvence. Přizvaní odborníci – právníci, onkologové, 
hematologové, biochemici, radiologové, biofyzici, zástupci firem distribuující prsní implantáty... 

Třetí blok bude tradičně zaměřen na mezioborovou spolupráci a  varia.  

Věříme, že v záplavě nesčetných kurzů, kongresů, workshopů apod. pořádaných na celém světě 
zachováte přízeň našemu domácímu symposiu. Jeho zachování, pravidelné pořádání i odbornou 
zdatnost považujeme za velmi důležité v době obrovského rozvoje na poli estetické medicíny a 
chirurgie. Estetická medicína a chirurgie se stále víc stává multioborovou a považujeme proto za 
správné a dobré, aby plasticko-chirurgické společnosti a  odborná veřejnost všeobecně nadále 
zaštiťovaly na tomto poli vzdělávání a udržování vědecké korektnosti i řemeslné zručnosti.  

Těšíme se na Vás znovu v Praze v prosinci.  

S upřímným pozdravem za organizační tým,  

 

Martin Molitor Vladislav Mařík 

Přednosta kliniky plastické chirurgie 1.LFUK a NNB 
Vedoucí Subkatedry plastické chirurgie IPVZ 

Předseda výboru 
Společnost estetické chirurgie ČSL JEP 

 

    

Datum: 7. 12. 2019 

Místo: Kinosál Hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4 

Odborná témata: 

• Právní otázky estetické chirurgie a medicíny 
• BIA ALCL 
• Varia 

Předseda symposia: MUDr. Martin Molitor, Ph.D., MBA 
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Vědecký a organizační výbor: 

MUDr. Vladislav Mařík 

Prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. 

Doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. 

Prim. MUDr. Petros Christodoulou 

MUDr. Petr Šuk 

MUDr. Veronika Hromádková 

MUDr. Elbek Rashidov 

 

Kontakt pro zasílání přednášek: martin.molitor@bulovka.cz 

Přihlášení na symposium, sekretariát:  
Mgr. Chárová, IPVZ,  
Hotel ILF, Budějovická 15, 140 00 Praha 4 
Tel.: 261 092 461 
E-mail: charova@ipvz.cz 

Pořádá: 

• Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví 
• Společnost estetické chirurgie ČSL JEP 
• lékařská fakulta Karlovy univerzity 
• lékařská fakulta Karlovy univerzity 
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