Smutná zpráva: Navždy nás opustil MUDr. Karel Fahoun, DrSc., přední český plastický
chirurg
Po absolvování základní školy, gymnázia a Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze
nastoupil v roce 1958 jako sekundární lékař chirurgického oddělení Okresní nemocnice v Semilech,
kde působil do roku 1964. Během tohoto období složil atestaci z všeobecné chirurgie, absolvoval
kurz anesteziologický, transfuzní a kurz tropického lékařství. V roce 1964 vedl chirurgické oddělení
při dlouhodobém onemocnění tehdejšího primáře semilské nemocnice.
V roce 1965 získal úspěšným konkurzem místo na klinice plastické chirurgie v Praze na
Vinohradech. Specializační atestaci plastické chirurgie složil v roce 1967. V této době se na klinice
věnoval samostatné problematice klinické aplikace nových syntetických makromolekulárních
polymerů prof. Wichterleho v plastické chirurgii, zejména v problematice operativy prsů. V tomto
oboru začal též vědecky publikovat. Na základě této práce byl vybrán ke studijnímu pobytu na
velmi významné a mezinárodně uznávané univerzitní klinice plastické chirurgie v Edinburghu ve
Skotsku. Jelikož Angličané měli velký zájem o syntetickou hmotu vyvinutou v makromolekulárním
ústavu profesora Wichterleho v Praze, dojížděl jako konzultant univerzitní kliniky plastické
chirurgie do Londýna.
Po návratu nastoupil v roce 1971 na
místo primáře oddělení plastické chirurgie
Ústavu kosmetiky v Praze. Z původně
ambulantního
zařízení
zajistil
rozvoj
pracoviště
zabývající
se
na
vysoké
profesionální úrovni celou šíří problematiky
estetické chirurgie. Zde zavedl jako první dnes
běžně používanou praxi "same-day surgery“. Zavedl rovněž nové moderní operační postupy, které
byly tématem kandidátské dizertační práce a později doktorské dizertační práce, kterou obhájil v
roce 1987 a jako první dosáhl titulu Doktor lékařských věd v oboru estetické chirurgie. Po celé toto
období odborně publikoval a věnoval se výuce jako lektor Ústavu doškolování lékařů v Praze.
Jako odborný konzultant operoval na předních klinikách státních i soukromých v Londýně,
Berlíně, Frankfurtu, Budapešti, Moskvě a Vídni.
Ve své publikační činnosti vydal na 50 odborných a odborně populárních prací, byl členem
redakčních rad několika odborně-populárních časopisů.
Od roku 1995 pracoval jako odborný konzultant a operatér v Thomayerově nemocnici v
Praze. Zemřel po těžké nemoci dne 29.1.2015 ve věku 81 let.
Čest jeho památce!

