
18. pracovní schůze dětské sekce ortopedie ČSOT 

 

Ve dnech 18. a 19. října 2019 proběhlo již tradiční setkání příznivců dětské ortopedie. Pořádající 

pracoviště Ortopedická klinika 1.LF UK Nemocnice na Bulovce, v čele s profesorem Jiřím Chomiakem, 

pozvala účastníky do příjemného areálu Monínec ve Středočeském kraji.  

Sešlo se kolem 60 účastníků, nechyběli kolegové ze Slovenska, kteří obohatili i odborný program 

přednáškou profesora Milana Kokavce na téma onkologické ortopedie a „roustoucích“ náhrad. Na toto 

téma organizátoři uspořádali i páteční sympozium a workshop s firmou BioSolution, kde si účastníci 

mohli vyzkoušet systém expandibilní náhrady kolenního kloubu. Praktická ukázka byla doplněna 

přednáškou MUDr. Karla Němce z týmu onkologické ortopedie pořádajícího pracoviště, který se může 

pochlubit úspěšnou implantací takové náhrady u desetiletého chlapce. Je zřejmé, že rozvoj onkologické 

léčby v souladu s technologickým vylepšením moderních implantátů umožňuje nejen záchranu 

končetin, ale respektuje i růst končetin, což je u dětských onkologických pacientů velkou výhodou.   

V sobotním odborném programu zaznělo celkem 20 přednášek z většiny klinických pracovišť, které se 

dotýkaly různých oblastí dětské ortopedie. Prezentovány byly velmi zajímavé kazuistiky na téma 

zánětu, vzácných syndromů i vrozených vad. Několik přednášek se věnovalo prolongaci končetin a 

jejich komplikacím, včetně řešení fraktur prolongátů. Přínosný byl i pohled dětského chirurga na 

tematiku ošetření patologických zlomenin proximálního femuru, filozofii Kliniky dětské chirurgie 

Thomayerovy nemocnice představil Doc. MUDr. Tomáš Pešl, PhD. 

Velmi originální a zdařilé bylo zařazení sympozia o vitaminu D a kostním metabolismu, které sdružilo 

celkem 3 přednášky týmu profesora Maříka.  

Tradičně dobrou úroveň přednášek doprovázely odborně a věcně vedené diskuse, časová kázeň většiny 

přednášejících a přátelská atmosféra. Odborné přednášky byly doplněny i výstavou zdravotnické 

techniky a pomůcek.  

Organizačním záležitostem sekce byl věnován konec sympozia. Kromě informací o odborných akcích 

bylo velmi důležité sdělení MUDr. Krawczyka, předsedy ortopedicko-protetické společnosti, o 

kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků v souvislosti se změnami sazebníku od 

1.1.2019, které jste zajisté všichni zaregistrovali. Změny v současném předpisu, které si vyžádala praxe 

a jsou nutné, budou zakomponovány nejdříve v roce 2020 a týkají se zejména předpisu pomůcek pro 

děti, které jsou současnou vyhláškou omezeny zejména frekvencí preskripce a doplatkem. Konec 

organizačního bloku byl věnován výběru pracoviště, které bude pořádat příští setkání dětské 

ortopedie, a byla zvolena Ortopedická klinika FN Olomouc.  

Závěrem lze konstatovat, že proběhlé setkání sekce dětské ortopedie bylo opět zdařilé a přínosné.  

Jeho organizátorům, profesoru Jiřímu Chomiakovi a jeho týmu, a také sponzorům akce, patří upřímné 

poděkování za příjemnou atmosféru společenského večera, velmi dobré zázemí hotelu včetně 

kvalitních a chutných pokrmů, a samozřejmě zejména atraktivní odborný program, který je hodnotný i 

akreditací ČLK se ziskem 8 kreditů pro registrované účastníky. Věřím, že i v příštím roce si v množství 

odborných akcí uděláme čas na návštěvu Moravy, kde bude olomouckými kolegy jistě připraven 

neméně zajímavý program. Přeji všem krásný předvánoční čas a hodně úspěchů a zdraví v novém roce.  

 

V Ústí nad Labem, 17.11.2019    MUDr. Mgr. Monika Frydrychová  

       Předsedkyně dětské sekce ČSOT 


