
Hirschův den - 12. 4. 2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice 
v Olomouci si vás dovoluje pozvat na 1. ročník odborné konference, pořádané 
pod záštitou Fakultní nemocnice v Olomouci.  

V Olomouci začala anesteziologická éra 9. února 1847, což byl rekordní čas 
3  měsíce a 24 dnů po světové premiéře éterové anestezie. Chirurgický výkon 
– „řez na kámen“ (vynětí kamene z  močového měchýře) - provedl chirurgický 
primář MUDr. František Hauser, první éterovou anestezii vedl jeho asistent 
MUDr. Cyril Heller pomocí „zvláštního nástroje k  tomu účelu určeného“, který 
byl dopraven z Vídně. Jednalo se o jednoduchý odpařovač, který obsahoval 
skleněnou baňku s náustkem a koženými chlopněmi pro vdech a výdech a byl 
zřejmě podobný Mortonovu přístroji. Samostatná operace trvala 5 minut 
a proběhla bez komplikací. 

V roce 1960 vznikl anesteziologický ordinariát při chirurgické klinice FN Olomouc s  ordinářem MUDr. Alfrédem 
Hirschem a následně v roce 1965 vzniklo samostatné anesteziologické oddělení s vedoucím prim. MUDr. Alfrédem 
Hirschem. Oddělení mělo pouze 3 lékaře, a proto zpočátku muselo být vedení anestezie svěřováno střídavě i členům 
chirurgických klinik. Rovněž anesteziologických sester byl nedostatek, zastupovaly je sestry sálové. Byla zavedena 
řádná dokumentace všech anestezií, nové anesteziologické postupy, nová myorelaxancia, inhalační a intravenózní 
anestetika. Byly prosazovány novinky nejen v anestezii, ale i v neodkladné resuscitaci. K novým způsobům patřila  
potencovaná anestezie, neuroleptanestezie nebo řízená hypotenze.
Prim. Hirsch byl průkopníkem oboru, jedním z jeho československých zakladatelů, skvělým odborníkem a výborným 
učitelem.

12. dubna 2013 proběhne první setkání lékařů se zájmem o problematiku anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny. 
Tento jednodenní seminář je pojmenován na počest prvního primáře a zakladatele anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Odborný program konference bude zaměřen na problematiku celkové a regionální anestezie, anestezie u  dětí, 
postupy neodkladné resuscitace a intenzivní péči.
V rámci konference bude probíhat  workshop „Využití ultrazvuku při regionální anestezii na horní a dolní končetině“.  

Věříme, že Vás naše konference zaujme a zúčastníte se jí.  Těšíme se na Vás.

Za organizační výbor: 
MUDr. Bronislav Klementa, Bc. Karolina Slaninová

PO UKONČENÍ KONFERENCE SI VÁS DOVOLUJEME POZVAT NA SPOLEČENSKÝ VEČER DO HOTELU ARIGONE 
/ poplatek za večer 200 Kč /
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Termín pro přihlášení k aktivní i pasivní 
účasti 1. 2. 2013 prostřednictvím 

emailu: karolina.slaninova@fnol.cz
Organizační pokyny budou upřesněny 

ve druhé výzvě.

Kontakty:  
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: +420 588 443 765,  mobil: +420 730 167 464
e-mail: karolina.slaninova@fnol.cz
web: www.fnol.cz


