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17. pracovní setkání sekce dětské ortopedie při ČSOT

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konalo již 17. podzimní
setkání dětských ortopedů, tentokrát v Pardubickém kraji.
Pořádající Ortopedické oddělení Pardubické nemocnice
v čele s prim. MUDr. Petrem Hozou pozvalo účastníky
do půvabného prostředí Golf & Spa Resortu Kunětická
Hora. 

Registrováno bylo celkem 80 účastníků, nechyběli ani
kolegové ze Slovenska. Řady dětských ortopedů rozšířili
i lékaři ze spřízněných oborů pediatrie a dětské chirurgie
Pardubické nemocnice s aktivní účastí. 

V odborném programu zaznělo celkem 24 velmi kva-
litních a zajímavých přednášek, témata pokrývala prak-
ticky celé spektrum dětské ortopedie – kyčelní dysplazie,
CVA, deformity končetin, úrazová i neúrazová proble-
matika dětského kolena, vady nohou, úrazy a následky
v oblasti lokte, záněty, benigní kostní léze a nechyběly
ani klinické kazuistiky. Do odborného programu přispěli
kvalitními sděleními kolegové z dětské chirurgie a pe-
diatrie Pardubické nemocnice a nelze opomenout ani
velmi hezkou a ilustrativní prezentaci rehabilitační péče
z Hamzovy léčebny v Luži-Košumberku. Celý odborný
program měl dobrou úroveň, panovala časová kázeň při
prezentacích, vedla se bohatá diskuse, k některým té-
matům i dlouze v kuloárech. Kontroverzní zůstává stále
problematika ošetření léze předního zkříženého vazu
u dětí. Je velmi příjemné zjištění, že dětská ortopedie
má nové příznivce v mladé generaci lékařů, kteří pre-

zentovali velmi hezká sdělení. Je třeba je v těchto akti-
vitách podporovat a hledat další pokračovatele dobře za-
vedeného oboru dětské ortopedie. 

Konec setkání byl tradičně věnován organizačním
věcem sekce dětské ortopedie, prof. MUDr. Jiří Cho-
miak, CSc., informoval o aktivitách a akcích domácích
i zahraničních, zejména EPOS. Pořádáním dalšího 
setkání byl na příští rok pověřen kolektiv Ortopedické
kliniky 1. LF UK Nemocnice na Bulovce. Dovolte mi
touto cestou také poděkovat všem, kteří mi při volbě
nového předsedy dali důvěru a svým hlasem mě zvolili
do vedení této prestižní sekce. 

Organizátoři Pardubické nemocnice v čele s prim.
MUDr. Petrem Hozou a za podpory sponzorů připravili
i velmi příjemný společenský program kulturní i spor-
tovní. Patří jim velké poděkování za výbornou organiza -
ci celé akce a sestavení atraktivního a hodnotného od-
borného programu. V příštím roce nás čeká mnoho akcí,
na kterých se některými zcela jistě uvidíme, ale všichni
se snad ve zdraví setkáme na tradiční podzimní pracovní
schůzi sekce dětské ortopedie v režii Ortopedické kliniky
Nemocnice na Bulovce. 

V Ústí nad Labem, 5. 11. 2018

MUDr. Mgr. Monika Frydrychová
předsedkyně dětské sekce ČSOT

V malebném podhůří Beskyd ve Frýdku-Místku pro-
běhlo se souhlasem výboru ČSOT ve dnech 11.–12. října
setkání ortopedů a traumatologů. Je smutnou skutečností,
že v současnosti pouze frýdecko-místecké pracoviště,
jako jediné neklinické oddělení na celé Moravě, dokáže
uspořádat sympozium celostátního významu. Preziden-
tura Petra Kozáka, odborná garance Jiřího Gallo a orga-
nizační zajištění Pavla Kacerovského vytvořili pro téměř
300 lékařů a 60 sester vynikající podmínky.

V sekci periprotetických zlomenin podal znamenitý
přehled této obávané komplikace u ramenního kloubu
Frič. Dokladoval, že ani šetrná shell náhrada hlavice
není periprotetické fraktury ušetřena. Majerníček před-
vedl ucelený přehled o periprotetických zlomeninách
v oblasti kyčle. Diskusi vyvolal Tomáš se svým přehle-
dem řešení periprotetických zlomenin v oblasti kolena.
Janeček postřehl, že ne bezvýznamná část komplikací
řešení těchto zlomenin spadá nejspíše na vrub skuteč-
nosti, že brněnské pracoviště zatím nemá možnost podílet
se systematicky na traumatologii, která ortopeda zásadám
osteosyntézy pokorně vyučí. Přimlouvali jsme se za to,
aby se primáři traumatologie nevzdávali, a tam, kde už
se stalo, aby se pokusili o restart účasti na traumatolo-

gickém příjmu. Připomněli jsme si Dunglovu doktrínu,
že ortopedie bez traumatologie je chromá. Vice versa
ale také platí, že pokud traumatolog nerespektuje orto-
peda, je traumatologie poloslepá. Nevěřícně jsme sle-
dovali dia, na kterém bylo prezentováno, jak traumatolog
ošetřil nevelikou solitární metastázu diafýzy femuru pře-
mosťující dlahou, ačkoliv proces ještě nenahlodal kortiku.
Večeřa publikoval 55 pacientů s dlouhým necementova-
ným dříkem. Proti všem výhodám vidí jednu závažnou
nevýhodu: obtížná případná extrakce dříku.

V bloku endoprotetika kyčle vystoupil na úvod s ex-
celentní přednáškou Bartoníček. Prezentoval také 20leté
zkušenosti s S-ROM systémem. Kdyby tento systém ne-
byl cenově tak náročným, stal by se pravděpodobně
velmi používanou revizní možností. Cenné poznámky
k operační technice C.F.P. endoprotézy podal Kubeš.
Procházka ukázal 4 tzv. vrzající kyčle při kombinaci ke-
ramika-keramika. Jeho filozofií je vrzání ignorovat, po -
učit pacienta a vyčkávat, pokud to jen jde. Chládek se-
známil auditorium se step osteotomií velkého trochanteru
pro chirurgickou luxaci kyčle. Považuje tento postup za
metodu volby u všech vysokých stavů trochanterického
masivu. Jen tímto postupem se mu daří stabilně zrestau-

Ohlédnutí za VIII. Beskydskými ortopedickými dny 2018

447_450_zpravy_CSOT  11.12.18  15:26  Stránka 448


