Historie kliniky plastické chirurgie
Klinika plastické chirurgie v Praze vznikla v roce 1948 z tehdejšího oddělení ve Vinohradské
nemocnici. Stala se součástí v té době jediné pražské lékařské fakulty Karlovy university.
Vývoj, prosperita a světoznámost pražské plastické chirurgie se odvíjela od výjimečnosti
jejího zakladatele profesora MUDr. Františka Buriana. Prof. Burian byl příkladem vynikajícího
chirurga s jemu vlastní intuicí při vypracovávání nových operačních a léčebných postupů, ale
stejně tak organizátora nejen co se týče vlastního provozu kliniky, ale i rozvoje plastické a
rekonstrukční chirurgie v celém Československu.
Již v r. 1932 dosáhl jako první na světě uznání plastické chirurgie jako samostatného
chirurgického oboru. Po II. světové válce, v r. 1948, dosáhl začlenění svého ústavu jako
kliniky do celku Karlovy univerzity.
V roce 1963 převzal funkci přednosty kliniky prof. MUDr. Václav Karfík, DrSc., který vedl
kliniku i popáleninové oddělení v intencích v té době již osvědčeného spojení všech
problematik rekonstrukční chirurgie s výzkumem.
V r. 1969 se stala přednostkou kliniky prof. MUDr. Helena Pešková, DrSc., která se značně
zasloužila o zavedení nejmodernějších trendů do léčby popálenin a kosmetické operativy.
Od r. 1975 do r. 1992 zastával místo přednosty kliniky plastické chirurgie a oddělení
popálenin prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc. Věnoval se zvláště vrozeným vadám, publikoval
výsledky své práce především v USA.
Koncem sedmdesátých let se též již projevila nutnost, aby klinika zajišťovala služby
neurovaskulární mikrochirurgie jak z hlediska replantací, tak i přenosů volných laloků.
To bylo umožněno až po dokončení nové budovy kliniky plastické chirurgie a popálenin v
roce 1983, kde bylo zajištěno dostateční technické i prostorové vybavení.
Mimo to byla do nové budovy soustředěna pracoviště dalších oborů jako stomatologie,
ortodoncie a ordinace antropologa, genetika, klinického teratologa, foniatra a psychologa,
tedy specializací, které se podílejí na komplexní péče pro pacienty s rozštěpovými vadami.
Ihned po uvedení nové budovy do provozu začal tehdy Dr. Tvrdek, školit další lékaře v
mikrochirurgické technice a budovat mikrochirurgický tým nezbytný k zajištění replantačního
servisu i plánovaných rekonstrukčních výkonů s využitím této techniky. Od roku 1984, po
dohodě s ministerstvem zdravotnictví, začala klinika plnit funkci replantačního centra pro
oblast celých Čech. V roce 1992 se stal přednostou kliniky doc. MUDr. Miroslav Tvrdek.

