XXVI. vzdělávací sympozium
estetické a plastické chirurgie
První anotace
Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé.
Pravidelné setkání zaměřené na estetickou chirurgii a medicínu první sobotu v prosinci je již
dlouholetou tradicí a tvoří jakousi odbornou tečku za naším pracovním a odborným rokem.
Od roku 2019 nad sympoziem převzaly záštitu kromě IPVZ také Společnost estetické chirurgie
a 1. a 3. LFUK.
Minulý rok bylo sympozium zaměřeno téměř monotematicky na aktuální problematiku BIAALCL, avšak ze širokého pohledu plastických chirurgů, výrobců a distributorů prsních
implantátů, právníků a také odborníků jiných oborů, kteří nám s diagnostikou a léčbou
pacientů s touto diagnózou pomáhají. Výstupem ze sympozia je doporučení České společnosti
plastické chirurgie a Společnosti estetické chirurgie pro plastické chirurgy zaměřené na
management suspektního pacienta, seznam pracovišť, která jsou schopna komplexně
pacienty vyšetřit a léčit, a také informace pro veřejnost. Všechny dokumenty budou již brzy
vyvěšeny na stránkách obou našich společností.
I přes velké celosvětové turbulence zdravotní, sociální, migrační a jiné etiologie, stále dochází
k významnému rozvoji 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.
Pandemie SARS-CoV2 a opatření vlády významně zasáhla do kalendáře vzdělávacích akcí
a všechny kongresy byly přesunuty na podzim a zimu 2020. Dochází tím samozřejmě
k velkému přetlaku nabídky v úzkém časovém období. Doufáme však, že jarní a letní
kongresový půst se projeví ekvivalentním apetitem pro akce pořádané před koncem roku.
Dovolte mi tedy, abych Vás všechny srdečně pozval na nyní již XXVI. vzdělávací sympozium
estetické a plastické chirurgie, které se uskuteční znova tradičně první sobotu v prosinci, tedy
5. 12. 2020 v kinosálu Hotelu ILF.
Program sympozia bude tento rok velmi různorodý, necháváme prostor pro přednášející, aby
se sami podělili o problematiku, kterou považují za důležitou nebo kterou museli řešit a která
je překvapila. Ke všem oblastem bude samozřejmě dostatečný prostor pro diskuzi.
Těšíme se na Vás znovu v Praze v prosinci.
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