
Vážené kolegyně a kolegové,  

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP se trvale snaží o zlepšení úrovně vzdělání 
v oboru chirurgie ruky pro všechny specialisty, kteří o to mají zájem. V tuto chvíli 
se blíží ke konci druhý cyklus kurzů šestým kurzem, který blok uzavírá. 

Po výborné odezvě minulého cyklu kurzů jsme upravili a doplnili i tento díl, který 
je věnovaný směsi velmi složitých diagnóz jako je: vaskulární onemocnění ruky, Raynaud sy, 
KRBS, algoneurodystrofie, m. Sudeck, embryologie ruky a horní končetiny, vrozené vady ruky 
a horní končetiny jako je polydaktylie, syndaktylie, longitudinální defekty apod., problematika 
spastické ruky, DMO, dystonie, transplantace ruky. 
Jsou to témata, se kterými pravidelně nesetkává každý, ale povědomí o těchto diagnózách je 
nezbytné mít. Jedná se o diagnózy závažné, a chybné nasměrování a léčení pacienta může mít 
tragické následky. 
Kurz je určen pro všechny lékaře, kteří se dostanou do kontaktu s poškozením ruky a pro 
fysioterapeuty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v této oblasti.  
Všichni přednášející jsou specialisté ve svém oboru, rádi vám předají své zkušenosti, tipy 
a triky. 
Předností kurzu je možnost bohaté diskuse, účastníci mají možnost se zeptat na cokoli 
z problémů ze své praxe těch lékařů, pro které je chirurgie ruky hlavní náplň činnosti.  
 
Těšíme se na vás tentokrát ve Vrchlabí, Centrum KRTEK  
MUDr Alena Schmoranzová 

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY 

Lékař/ka - člen ČSCHR 4.500 Kč …… 

Lékař/ka - nečlen ČSCHR 5.000 Kč 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského 
předpisu ČLS č. 16. 
 

Další informace, přihlášení a návrh ubytování bude na  

kurz.ruka-kosmetika.cz  a www.handsurgery.cz  

 

Takto jsme si to představovali.  

 

Realita:  

Náš život se změnil.  

Není jasné, v jakém karanténním stavu bude naše společnost na začátku 

dubna 2021.  



Se zahájením registrace jsme dlouho váhali, protože podmínky se stále 

měnily. Nyní – začátku ledna 2021, je jasné, že sice kurz presenční formou 

můžeme plánovat, ale realita může být jiná.  

Naše odborná společnost se rozhodla, že už dál jednotlivé kurzy, ani 

kongresy v případě nepříznivé situace nebudeme překládat, ale budeme 

připraveni v určeném termínu i na možnost on-line akce.  

My jsme se rozhodli předběžně spustit přihlášení účastníku bez současných 

plateb.  

Takže: pokud nebude epidemiologická situace taková, aby mohl kurz 

proběhnout presenční formou, jsme připraveni na on-line provedení kurzu. 

Pokud nám bude epidemiologická situace nakloněna, kurz proběhne 

presenčně v pátek 9. a v sobotu 10. dubna 2021.  

Bližší informace včas podáme.  

 

Doufejme, že se situace bude zlepšovat, a že se všichni setkáme naživo (živí 

a zdraví) na začátku dubna v příjemném prostředí centra Krtek ve Vrchlabí.  

 

Těší se na vás celý organizační výbor.  Za všechny Alena Schmoranzová 

 


