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Předchůdkyní Společnosti plastické chirurgie byla komise a poté Sekce plastické chirurgie
při Chirurgické společnosti. Sekci zaloŽil a vedl prof. Burian, později prof. KarÍík a prof.
Pešková. Vedoucí pracovníci sekce byli členy Světové organizace plastických chirurgů a Svě-
:ove popileninor é organizace.

Ustavující volební schťrze České společnosti plastické chirurgie se konala tlne 14' 4. 1973
''' Brně. Prvním předsedou byl zvolen prof. Kubáček, vědeckým sekretářem doc. Fára, další
;lenové byli zvoleni tak, aby zastttpovali jednotlivá větší oblastní pracoviště. Po celou dobu
]'xistence společnosti se v předsednické funkci střídali ve 4letých volebních obdobích před-
lostové praŽské a brněnské kliniky. S tímto předsednictvím se střídalo i sídlo sekretariátu
.polečnosti.

Při vzniku společnosti byla ustanovena také popáleninová sekce (doc. Vrabec, prof. Kóni-
:ová, dr. Moserová, doc. Samohýl)' V roce 1993 z této sekce vznikla samostatná Společnost
:opáleninové medicíny. Další sekcí, která vznikla v roce l988, byla sekce chirurgie ruky (doc.

Samohýl, dr. Smrška, doc. Veselý, dr.Hrzán, doc. Dlabal, dr. Nejedlý)' která se osamostatnjla
. roce 1992 a společně s ortopedy, traumatology a chirurgy byla ustavena Společnost chirurgie
.uky. Konečně poslední společností, která byla ustanovena řadou členů České společnosti
:lastické chirurgie, je Česká společnost estetické chirurgie; tato společnost vznikla v roce
.995.

\'Ýznamné aktivity
Česká společnost plastické chirurgie pořádá národní sympozia jednou aŽ dvakrát ročně,
posledních letech se jedná obvykle o sympozia s mezinárodní účastí.



Mezintírodní kongresy
. Celosvětový kongres popálenin - Praha 1989
. International Symposium on Plastic Surgery -Praha 1992
. lnternational Symposium on Plastic Surgery - Brno 1994

' lttcentral Europien Advanced course on Aesthetic Plastic surgery - praha 1995
' First International Meeting of Czech and German Association of Plastic Surgeons - Ma-

riánské Lázrlě 1996
. International Symposium on Plastic Surgery - Brno 1997

Členové společnosti vydali celou řadu monografií, učebnic a sborníků, zntchŽněkterébyly
přeloŽeny nebo přímo vyšly v cizích 1azycích. Dále byli členové společnosti zvátlik sepsání
kapitol do významných zahraničních monografií.
. Clinics in Plastic Surgery (w' B. Saunders, Co, I915, GB) _ prof' Fára.
. Plastic Surgery (J. M. Converse, 19]], USA) _ prof. Fára.
. Advances in Plastic Surgery (McCarthy, 1990, USA) - prof' Fára.
' Multidisciplinary Management of cleft and Palate (w. B. saunders, Co, 1990, GB) - prof.

Fára.

' Craniofacial Malformations (M' Strícker, B' Raphael, R. Mazzola, 1989) _ prof. Bařinka.
' Methods in Animal Physiology (CRC Boca Raton, Florida 1989' USA) doc. Samohýl.
' I Lembi Miocutanei (G. Micali, P. sanri, N. Scuderi, Edizioni HMS pero, Milano 1992,rr)

- doc. Veselý, doc' Samohýl.

Časopis
V roce l958 byl akademikem Burianem založen rnezinárodní časopis Acta Chirurgiae

Plasticae, který vycházel 4krát ročně v angličtině a ruštině. od roku 1992 vychází jiŽpouze
v anglické verzi. Mezinárodní redakční rada byla postupně vedena prof. Burianem, prof.
Karfíkem, prof. Peškovou, prof. Fárou a nyní doc. Tvrdkem.

Zahraniční spolupráce
Mezinárodní kurzy disekce rnuskulokutánních a volných laloků v Brně (organizováno

Instituto Nazionale per la Ricerca sul Cantro Janov a Kliníkou plastické chirurgie v Brně).
V letech l988_1995 se uskutečnilo celkem 1 1 kurzů.

Hostující profesor: doc. Veselý - Universita La Sapienza v Římě 1989_1991; Universita
Catania 1992-1993;' Universita Perugia 1994-1996.

Členství v redakčních radách zahraničních časopisů: Europien Jorrrnal ofPlastic Surgery -
doc. Veselý; Head and Neck Diseases _ doc' Tvrdek.

Členství v zahraničních společnostech

' IPRAS (International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) - 4l
členů

. ISBI (International Society ofBurn Injuries) - 12 č]enů

. ERASS (Europien Rherrmatic Arthritis Surgery Society) 1 člen

. ASPRS (American Society of Plastíc and Reconstructive Surgeons) _ 2 členové

. EURAS-2členové
V letech I915-1981po dvě volební období byl prof. Fára členem světového výboru IPRAS

V ISBI byli postupně členy výboru a komisí doc. Vrabec, prof. Kónigová, dr. Moserová, doc
Samohyl a doc. Dolecek.



ocenění
' akademik Burian čestný člen: The New York Academy of Sciences, ASPRS' British Society

of Plastic Surgery

' prof. Fiira: čestný člen společností plastické chirurgie Japonska, Peru, Venezuely a Kuby
' doc. Hrivnáková: čestná členka společností plastické chirurgie Peru a Kuby.
' prof. Fára byl vyzván k přednášce ,,Memorial Lecture" - J. W' Maliniac, Washington l992

_ čestná úvodní přednáška na celostátním kongresu ASPRS
' prof. Kubáček _ cena města Brna (za přínos k rekonstrukci palce)
' doc. Tvrdek - pamětní medaile za zásltlhy o rozvoj Slovenské společnosti plastické chirur_

gie, pamětní medaile k 650. výročí Univerzity Karlovy
' doc. Veselý - pamětní medaile za zásluhy o rozvoj Slovenské společnosti plastické chirurgie

', současné době není společnost členěna na sekce.

.)řed,seda: Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek
Klinika plastické a estetické chirurgie FNKV, Praha 10
.'ědecký sekretcíř: MUDr. Aleš Nejedlý
(linika plastické a estetické chirurgie FNKV, Praha l0

Podklady zpracoval doc. MUDr. Miroslav Tvrdek.
Neaktualizováno.


