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13. sympozium Sekce dětské ortopedie při ČSOT – Kroměříž

Ve dnech 10. a 11. října 2014 uspořádalo Ortopedic-
ko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, SMN 
a.s., člen skupiny Agel,  zastoupené organizátory  dr. Ro-
čákem a prof. dr. Poulem, DrSc. každoroční podzimní 
sympozium s tématem dětské ortopedie.

Akce byla zahájena v pátek 10. října odpoledne se-
sterskou a rehabilitační sekcí. Program sesterské sek-
ce byl velmi pestrý a zahrnoval témata od poranění 
fyzárních štěrbin, přes nestability lokte, použití os-
mičkových dlah, luxace dětské kyčle, péči o pacienty 
po operaci páteře až po rehabilitační postupy u dětí 
s DMO. Po ukončení sekce následoval workshop s de-
monstrací osmičkových dlah a teleskopických prutů 
Fassier-Duval.

Lékařský program začal v podvečer vzpomínkou na 
prim. dr. J. Seluckého a slavnostní zahájení pak před-
stavovala přednáška prim. dr. Přikryla, Ph.D. na téma 
endoprotetického dořešení dysplastické kyčle.  

Vlastní lékařské sympozium proběhlo v sobotu 
11. října blokem o nových metodách a technologi-
ích v dětské ortopedii. Program zahájil prof. Plánka 
skvělým hi-tech sdělením o možnostech buněčné te-
rapie a biotechnologií v dětské ortopedii, reflektujícím 
i turbulence poslední doby na tomto poli. V nastavené 
vysoké úrovni pokračoval doc. Repko, jenž promluvil 
o nových operačních  metodách dětských skolióz se 
zachováním růstu a pohybu. Seznámil účastníky s po-
krokem v této oblasti a vlastními zkušenostmi, kdy 
bylo brněnské pracoviště vybráno ke zkoušení nových 
implantátů jako jedno ze 6 na světě. Na další aktuál-
ní téma – artroskopie kyčelního kloubu přednesl své 
zkušenosti dr. Rafi a této oblasti se týkala i přednáška 
prof. Havránka o valgózním skluzu hlavice femuru. 
Prim. Popluhár promluvil o operativě exostóz v neob-
vyklých a nebezpečných lokalizacích, ale velký do-
jem udělal na gaudium přednáškou o operačním řešení 
luxace páteře při neurofibromatóze a řešení kompli-
kací. V bloku o nových metodách nás dále seznámil 
dr. Ročák s prvními dojmy při použití Fassier-Duval 
teleskopických prutů u dětí s osteogenesis imperfec-
ta a blok zakončil dr. Švehlík z Grazu  se značným 

zájmem očekávanou přednáškou o myofasciotomiích 
dle Ulzibata u dětí s DMO. Zdůraznil, že metoda ni-
kdy a nikde nebyla seriózně popsána, chybí validní 
odkazy v literatuře a v následné diskusi doc. Chomiak 
uvedl, že již pozoroval recidivy u dětí léčených tou-
to metodou. V dalších blocích pak dr. Pešl referoval 
o ztrátovém poranění růstové ploténky, jejím léčení 
a prevenci fyzárních můstků, dr. Charvát o současných 
názorech a vlastní zkušenosti s astragalektomií, doc. 
Chomiak v tradičně precizně připraveném  sdělení 
o možnostech terapie a diagnostice aneuryzmatických 
kostních cyst, doc. Mařík exceloval při detailním plá-
nování  hemiepifyzeodéz. Prof. Poul se zamýšlel nad 
indikací jedno- či oboustranných výkonů na kyčelních 
kloubech, dr. Nevšímal pak nad rekonstrukcí MPFL 
při patellární nestabilitě u dětí. Dr. Urbášek se přičinil 
o toleranci přítomných k našemu zdravotnickému sys-
tému, když z vlastní zkušenosti referoval o poměrech 
v Etiopii, získaných  za své humanitární stáže v letoš-
ním roce. Celý program zakončil protetický upgrade 
z úst dr. Krawczyka.

Závěrem pracovní schůze byl zvolen novým předse-
dou Sekce dětské ortopedie při ČSOT prim. dr. Jochy-
mek, Ph.D. a pořádáním dalšího setkání  v roce 2015 byl 
pověřen dr. Hořák z FN Plzeň.

Během obou kongresových dní jsme ocenili bezchyb-
nou práci organizátorů, vědecké sekce běžely bezchyb-
ně, workshopy nabídly aktuální novinky a implantáty, 
společenský večer využil všech prostor včetně atria 
krásného Hotelu Octárna.

Po ukončení sympozia zajistili dr. Ročák a prof. Poul 
ještě speciální prohlídku zámku v Kroměříži, který patří 
právem ke klenotům naší země.

Nezbývá než konstatovat vysokou vědeckou úroveň 
13. sympozia Sekce dětské ortopedie při ČSOT a podě-
kovat oběma organizátorům a jejich spolupracovníkům 
za skvělou kombinaci vědy, kultury a společenské akti-
vity.

Dr. Jan Charvát, CSc.
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Prague International Symposium on Children’s Fractures 2014, 
aneb dětská skeletální traumatologie jak má být

Večer 17. září 2014 se na terase hotelu Four Sea-
sons v Praze sešla velmi zajímavá společnost. Do Pra-
hy totiž na pozvání Nadačního fondu Kolečko přijeli 
všichni vedoucí představitelé české dětské skeletální 
traumatologie a zejména světové osobnosti v tomto 
oboru velmi uznávané. Během krásného vlahého ve-
čera jste tak mohli pohovořit na nábřeží Vltavy s Pie-
rrem Lascombem, současným prezidentem EPOSu, 
Jackem Flynnem, současným prezidentem POSNA 
nebo Vernonem T. Tolo, mimo jiné emeritním edito-
rem žurnálu JBJS am. Přítomni byli účastníci z České 
republiky, Slovenska, USA, Německa, Velké Británie, 
Portugalska, Rakouska, Švýcarska, Chorvatska, Bel-
gie a Číny, dohromady přes 80 účastníků s vyhraně-
ným odborným zájmem o dětské zlomeniny a jejich 
následky, které byly hlavním tématem celého sympo-
zia. Nadační fond Kolečko tak nadělil krásnou a hod-
notnou odbornou akci nejen sobě k 10. výročí své exi-
stence, ale zejména dětským zlomeninám, kterým je 
neprávem věnován vždy jen okraj pozornosti (EPOS, 
EFORT, EUPSA).

Jako aktivní účastník a člověk s přímou odbornou 
orientací na problematiku dětských zlomenin a úrazů 
mohu konstatovat, že jsem na žádném z mnoha na-
vštívených mezinárodních kongresů nezaznamenal 

takovou koncentraci entuziasmu a zájmu o uvedenou 
problematiku. Prožil jsem dva dny nabité dlouholetými 
zkušenostmi, novinkami, výzkumem, inovacemi, ale 
i chybami, ponaučením nebo zpřesňováním skutečností 
o zlomeninách dětského skeletu. Prezidenty kongresu 
byli prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. a doc. MUDr. 
Jiří Chomiak, CSc. a kromě vhodně zvolených tema-
tických bloků nechali významný prostor diskusím. 
Pokud jste zvyklí na několik zdvořilostních otázek na 
konci sdělení, tak vězte, že tentokrát byl diskusní čas 
vyplněn do poslední minuty a nesl se v několika rovi-
nách. V prvé řadě jsme mohli být svědky konfrontace 
americké školy se školou evropskou nebo jemněji třeba 
školou německou, švýcarskou a českou. Další pro mě 
velmi zvláštní rovinou byly situace, kdy prezentujete 
výsledky své práce s určitou metodou a v diskusi jste 
dotazováni samotným spoluautorem metody nebo žá-
kem původních autorů, což Vás donutí k návratu k ele-
mentárním principům metodiky. Dlouhý diskusní čas 
po vyzvaných přednáškách (state of art) pak umožňo-
val srovnat své vlastní zkušenosti a názory s osobnost-
mi světové dětské traumatologie a jejich rozsáhlými 
soubory pacientů.

V užívaných metodikách a výsledcích naší práce 
jsme se většinou shodovali s evropskými i americ-
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kými kolegy. Pokud šlo o odborný rozpor, jednalo se 
o drobnosti (klasifikace, délka ponechání materiálu, 
indikační rozmezí u ESIN stehenní kosti…). Co však 
nadále zůstává odlišné, je způsob organizace a finan-
cování. Deklarovaná traumatologická centra v USA 
mají jasně danou úlohu a mnohdy i s drobnostmi do-
jíždějí pacienti několik set kilometrů. Dětskou skele-
tální traumatologii praktikují v USA ortopedičtí chi-
rurgové, zatímco v Evropě, stejně jako u nás, většinou 
chirurgové dětští nebo úrazoví. Když naši slovenští 
kolegové prezentovali případ, kdy bylo třeba ve služ-
bě k repozici zlomeniny všechny tři chirurgy na sále, 
už to Dennis Wenger nevydržel a zdvořile se zeptal, 
kde se ti tři chirurgové ve službě vzali a kdo jejich 
pobyt na klinice platil . Opět jsme museli zdvořile 
nesouhlasit s běžnou praxí v USA, kdy dislokované 
zlomeniny nejsou ošetřovány ve službě, ale až ráno 
po příchodu odborníka a specialisty na tento typ zlo-
meniny, a mohli jen tiše závidět časovou, finanční, 
personální a přístrojovou výbavu umožňující součas-
ně s klinickou medicínou praktikovat základní i apli-
kovaný výzkum. 

A jak tedy obstála česká dětská traumatologie v tak-
to vybrané společnosti? Asi nejlépe to na závěr shrnul 
Dennis Wenger: „Doposud jsem nezaznamenal takto 
cílené sympozium, kde by bylo tolik pozornosti vě-
nováno právě dětským zlomeninám a jejich násled-
kům. Jsem překvapen, že jsem toto jedinečné a vysoce 
odborné setkání objevil právě v Praze, v srdci Evro-
py. Děkuji prezidentům i všem organizátorům v čele 
s Lindou Jandovou…“ (volně přeloženo z jeho zá-
věrečné řeči). Jedinečnost a spontánní pocit potřeby 
scházet se takto častěji než příležitostně umocnil Dirk 
W. Sommerfeldt svým veřejným návrhem ustanovit 
European Pediatric Fracture Society, což bylo přítom-
nými podpořeno.

Na závěr několik faktických informací:
 – Sympozium pořádal Nadační fond Kolečko u příle-

žitosti 10. výročí své činnosti (nezisková organizace 
podporující Centra dětské traumatologie).

 – Konalo se 17.–19. 9. 2014 v Hotelu Four Seasons 
v Praze pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, pri-

mátora hl. m. Prahy, rektora Univerzity Karlovy 
v Praze a pod patronátem České pediatricko-chirur-
gické společnosti ČLS JEP, České společnosti pro 
úrazovou chirurgii ČLS JEP a České společnosti pro 
ortopedii a traumatologii.

 – Bylo pozváno osm vyzvaných řečníků:
 – Vernon T. Tolo, MD – Professor of Orthopaedics, 

Los Angeles, CA, USA, m.j. Editor in chief eme-
ritus JBJS am,

 – Jack M. Flynn, MD – Professor of Orthopaedics, 
Philadelphia, PA, USA, President of POSNA 2013-
2014, pořadatel Rockwood and Wilkins Fractures 
in Children 7th and 8th Ed. 2010 a 2015,

 – Pierre Lascombes, MD – Professor of Orthopae-
dics, Geneva, Switzerland, President of EPOS 
2014,

 – Manuel Cassiano-Neves, MD - Professor of Ortho-
paedics, Lisbon, Portugal, Past President EFORT 
2013, Vice-President EPOS 2014,

 – James H. Beaty, MD – Professor of Orthopaedics, 
Memphis, TN, USA, mj. pořadatel Rockwood and 
Wilkins Fractures in Children 7th Ed. 2010,

 – David L. Skaggs, MD – Professor of Orhopaedics, 
Los Angeles, CA, USA, mj. pořadatel Rockwood 
and Wilkins Fractures in Children 7th and 8th Ed. 
2010 a 2015,

 – Dennis R. Wenger, MD – Professor of Orthopae-
dics, San Diego, CA, USA, mj. jeden z hlavních 
autorů a pořadatel Rang´s Childrenʼs Fractures,

 – Dirk W. Sommerfeldt, MD – Assoc. Professor of 
Traumatology, Hamburg, Germany, President Sek-
tion Kindertraumatologie DGU.

Zaznělo celkem 44 vyzvaných přednášek, volných 
sdělení a kazuistických sdělení mladých autorů.

Děkuji všem organizátorům a zúčastněným v duchu 
Dennise Wengera a těším se, že se takto budeme setká-
vat stále častěji.

V Brně dne 1. 11. 2014
Ladislav Plánka


