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ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás srdečně přivítal a pozval na sympozium,
které bude věnováno problematice elektivních operačních výkonů
v oblasti zápěstí a kořenového kloubu palce ruky. Chirurgie ruky
zaznamenala během posledních let významný vzestup a i na tak
,,malém operačním poli” došlo k poměrně významné subspeciali-

zaci. Proto jsme se rozhodli zorganizovat sympozium zaměřené na výše uvedenou
problematiku a do odborného programu jsme vybrali, dle našeho názoru, aktuální
témata, která by měla širší odborné veřejnosti ozřejmit a zároveň ucelit náhledy na
jednotlivé kapitoly v této oblasti.

Účast na našem sympoziu přislíbila většina tuzemských odborníků, kteří mají k dané
problematice podle nás opravdu ,,co říct” a jejich sdělení jistě povedou k ucelení,
 zamyšlení a určitě i k rozvinutí dalších diskuzí v plénu i kuloárech.

Nebude chybět samozřejmě společenský večer, který se bude konat ve stylové
 restauraci Satchmo, kde atmosféru doplní vynikající kapela Jazz Police.

Bude nám ctí, pokud se zúčastníte našeho sympozia, ať už aktivně ve formě pre -
zentací nebo třeba jen svojí pasivní účastí. Vaše návrhy k aktivní účasti ve formě před-
nášky včetně abstrakt budou pečlivě posouzeny a pokud budou splňovat adekvátní
úroveň a tematické zaměření, budou zařazeny do odpovídající sekce sympozia.

Pevně doufám, že sympozium splní Vaše očekávání po odborné i společenské
stránce.

Těším se na Vás na jaře v Hradci Králové!

S úctou a pozdravem

MUDr. Tomáš Proček
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
                  
Úterý 23. 4. 2019
 14.30–16.00      Registrace
 15.00–15.15      Slavnostní zahájení
 15.15–15.25      Rhisartrosa: klinická a RTG diagnostika
 15.25–15.35      Operační přístupy
  15.35–15.50      Interpoziční artroplastika kořenového kloubu palce
  15.50–16.00      Operační léčba chronické nestability kořenového kloubu palce
  16.00–16.20      Artrodéza karpometakarpálního kloubu palce ruky
  16.20–16.30      Diskuze
 16.30–17.00      Přestávka
  17.00–17.15      Prezentace firmy G.P.S. Ofa – představení náhrady TOUCH by Keri-

Medical (náhrada I.CMC kloubu III. generace s duální mobilitou)
  17.15–17.35      Silikonové náhrady karpometakarpálního kloubu palce ruky
  17.35–18.00      Totální endoprotéza karpometakarpálního  kloubu palce ruky
  18.00–18.15      Diskuze
20.00–24.00      Společenský večer

Středa 24. 4. 2019
    8.30–8.45      RTG – diagnostika zápěstí
    8.45–9.00      Diagnostická ASK zápěstí
    9.00–9.30      Nejčastější ASK výkony
    9.30–9.50      Limity ASK zápěstí
  9.50–10.00      Diskuze
  10.00–10.45      Workshop firmy Arthrex – Nové trendy v artroskopii zápěstí
  10.45–1 1 . 15      Přestávka
  1 1.15–1 1.30      Operační léčba pakloubů scaphoidu
  1 1.30–1 1.45      Korekční osteotomie v oblasti distálního radia
  1 1.45–12.00      Posttraumatické deformity po zlomeninách distálního předloktí 
                            a jejich řešení
   12.00–12.15      Diskuze
   12.15–13.15      Oběd
   13.15–13.45      Artrodézy u karpálních nestabilit
   13.45–14.15      Limitované dézy karpu
   14.15–14.45      Artrodéza zápěstí
   14.45–15.15      Endoprotetika v oblasti zápěstí
   15.15–15.30      Diskuze
             15.30      Slavnostní zakončení

Informace a registrace: www.hanzo.cz/ruka



INFORMACE K AKTIVNÍ ÚČASTI

Všechny abstrakty musí být zaslány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
Upozorňujeme však, že jazyk abstraktu se musí shodovat s jazykem prezentace.
 Maximální počet slov je 300 (bez názvu, autorů, institucí).
Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: cíle, metody, výsledky, závěr.
Standardní zkratky nepotřebují vysvétlení. Jinak musí být zkratky de novány v zá-
vorkách při použití v textu. Abstrakt by nemél obsahovat fotografie, obrázky, tabulky
ani grafy.
Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
Po odeslání abstraktu bude zasláno automatické potvrzení na e-mailovou adresu
kontaktní osoby. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude
ani ve složce spam), kontaktujte nás na emailové adrese: lapesova@hanzo.cz.
Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho, prosím znovu
přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

ABSTRAKT, PROSÍME, ODESLAT NEJPOZDĚJI DO 31. 3. 2019.


