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Odborné podujatia

XIII. dni mladých chirurgov 
prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. 

Slov. chir., 2013; roč. 10(3): 114

V dňoch 7. – 8. júna 2013 sa v hoteli Senec, 
v Senci pri Slnečných jazerách, konali už XIII. 
dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava 
Čárskeho, DrSc. Tentoraz podujatie organizovala 
Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava. Podujatie 
malo tri sekcie – chirurgickú, traumatologickú 
a sesterskú. 

Témami kongresu boli urgentné operácie 
v chirurgických disciplínach, overené postupy 
v miniinvazívnej chirurgii a varia, resp. ošetro-
vateľská starostlivosť o pacienta po urgentnej 
operácii a miniinvazívna chirurgia z pohľadu 
sálovej sestry. Na kongrese sa zúčastnilo, vrátane 
vedeckého výboru, dovedna 408 ľudí. Odznelo 
114 prednášok lekárov a 14 prednášok sestier. 

Vzácnym hosťom kongresu bola manželka 
prof. Čárskeho, pani Mgr. Eva Čárska. 

V súvislosti s touto mimoriadne vydarenou 
akciou mi dovoľte, prosím, zopár poznámok. Dni 
mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, 
DrSc. majú v kalendári slovenských a českých chi-
rurgov už svoje pevné miesto. Slúžia na prezentá-

ciu mladých chirurgov našich krajín a možno ich 
považovať za určitý monitor vývoja českej a slo-
venskej chirurgie. Nám, skôr narodeným a svojich 
učiteľov si mimoriadne vážiacich, napovedajú čo to 
o budúcnosti a osude slovenskej a českej chirurgie. 
Domnievam sa, že naši mladí kolegovia dokázali, 
že sa nemusíme až tak veľmi obávať, a že sa raz 
budeme môcť do ich rúk pokojne zveriť. Pod do-
hľadom starších viedli jednotlivé bloky kongresu, 
mali väčšinou veľmi dobre pripravené prezentácie 
a smelo i erudovane diskutovali. Vôbec nepôsobili 
dojmom zakríknutých nováčikov, ale skôr kole-
gov, ktorí sú v danej problematike “in“ a pevne 
kráčajú po strastiplnej chirurgickej ceste. Isteže, 
pomoc staršieho a skúsenejšieho ešte kedy-tedy 
potrebujú, ale to nič nemení na poznaní, že sú 
naštartovaní správnym smerom. 

Z uvedeného logicky vyplynul i vznik sek-
cie mladých chirurgov pri SCHS, ktorej prvým 
predsedom v dejinách sa stal v priamych jed-
nokolových tajných voľbách MUDr. Alexander 
Mayer z Chirurgickej kliniky SZU a UN Bratislava.

Napokon pár slov o spoločenskej úrovni 
podujatia a usporiadateľoch. Kongres sa konal 
v krásnom prostredí seneckých Slnečných ja-
zier. Všetko fungovalo, počnúc prijatím milý-
mi dámami pri registrácii, končiac záverečným 
poobedňajším posedením. Neboli problémy 
s audiovizuálnou technikou, ani ubytovaním. 
Dokonca aj spoločenský večer prebiehal, podľa 
mne dostupných referencií, ako kedysi... 

Vysoká účasť na podujatí bola až ohromujú-
ca, čo napokon potvrdil aj velikán a nestor českej 
a slovenskej chirurgie pán profesor Pavol Pafko. 
Aktívni účastníci kongresu dokonca neplatili 
registračný poplatok, čo si za ostatné obdobie 
na chirurgických podujatiach ani nepamätám. 
Preto vyjadrujem organizátorom XIII. chirurgic-
kých dní prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. 
poklonu a vďaku zároveň.
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