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ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí přátelé, 

po  roční vynucené odmlce věřím, že se nám letos podaří 
uskutečnit XI. národní kongres Společnosti pro sportovní 
traumatologii a artroskopii ČLS JEP. Vzhledem k tomu, že jsme 
byli nuceni konání v minulém roce odložit, a také díky solidaritě 
našich slovenských přátel, kteří byli ochotni svoji akci o  rok 
odsunout, se v  letošním roce bude kongres konat v  původně 
plánovaných prostorech Clarion Congress Hotelu Ostrava 
v termínu 21. – 22. 10. 2021. 

Jistě bude hodně toho, co si budeme chtít vzájemně říci, ať již v  rámci odborných 
jednání, či soukromě v kuloárech nebo na doprovodných společenských akcích. I když 
nelze předvídat, zda covid v podzimních měsících opět zásadněji neudeří, domníváme 
se, že je správné náš kongres plánovat v  tradičním prezenčním formátu a  že situace 
dovolí v této podobě akci v říjnovém termínu uspořádat. 

Těším se také na účast fyzioterapeutů a sester, pro které bude opět vytvořen tradiční 
prostor a témata. Jak bylo předesláno v minulém roce, na kongresu budou vyhlášeny 
ceny za nejlepší přednášky v podobě čestného uznání a  finančního příspěvku a bude 
udělena také cena za nejlepší publikaci v uplynulých 2 letech. 

V  rámci kongresu dále proběhne výroční schůze s  volbami do  výboru společnosti, 
kde budeme moci prodiskutovat nejrůznější témata dotýkající se naší každodenní 
artroskopické praxe. 

Platí také tajuplná předzvěst malého překvapení pro každého evidovaného člena 
společnosti, které bude odtajněno při registraci účastníků kongresu. 

Pevně věřím, že se nám, s neopomenutelnou pomocí našich partnerů, v letošním roce 
podaří kongres uskutečnit a že tak navážeme na předkovidový čas, kdy bylo běžné se 
potkávat, hovořit spolu a bavit se bez nejrůznějších fyzických či psychologických bariér. 
Těším se na setkání v Ostravě s vámi všemi a přeji hodně zdraví a klidný letní čas.

S přátelským pozdravem,

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. 
předseda SSTA ČLS JEP
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TÉMATA KONGRESU

LÉKAŘSKÁ A FYZIOTERAPEUTICKÁ 
SEKCE:
• Řešení kloubních nestabilit 

v oblasti kolena – konzervativní 
vs. operační terapie

• ASK malých kloubů
• Kontraverze ve sportovní traumatologii
• Současné RHB trendy a možnosti 

po ASK operacích velkých kloubů
• Vária

SESTERSKÁ SEKCE: 
• Role sestry – instrumentářky 

při „trendy“ ASK operacích

POŘADATEL
Společnost pro sportovní traumatologii 
a artroskopii České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně

PREZIDENT KONGRESU
Prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. 
předseda SSTA ČLS JEP

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. René Boglevský
MUDr. Jiří Demel

VĚDECKÝ VÝBOR
Prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. 
MUDr. Radim Kalina, Ph.D.
Doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D. 
Doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D. 
MUDr. Pavel Sadovský 
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA 
Doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA

ZÁŠTITA KONGRESU 
Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman Moravskoslezského kraje

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel FN Ostrava

MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703/84, Ostrava
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU

LÉKAŘSKÁ SEKCE
Čtvrtek 21. 10. 2021
 7.30 - 18.00  Registrace
 8.30 - 10.00  Odborný program
 10.00 - 10.30  Coffee break
 10.30 - 10.50 Slavnostní zahájení kongresu
 10.50 - 12.30 Odborný program
 12.30 - 13.30 Workshop I
 12.30 - 13.30  Oběd
 13.30 - 15.00 Odborný program
 15.00 - 15.45 Workshop II.
 15.45 - 16.45 Odborný program
 16.45 - 17.45  Členská schůze SSTA
 20.00 - 00.30  Společenský večer

Pátek 22. 10. 2021
 8.00 - 14.30 Registrace
 9.00 - 10.30 Odborný program
 10.30 - 1 1.00  Coffee break
 1 1.00 - 1 1.30  Workshop III.
 1 1.30 - 13.00  Odborný program
 13.00 - 13.30  Coffee break
 13.30 - 14.30  Odborný program
 14.30 - 14.45  Závěr kongresu

SESTERSKÁ SEKCE
Čtvrtek 21. 10. 2021
 10.30 - 10.50 Zahájení sesterské sekce
 10.50 - 12.30  Odborný program

FYZIOTERAPEUTICKÁ SEKCE
Čtvrtek 21. 10. 2021
 13.30 - 13.50  Zahájení fyzioterapeutické sekce
 13.50 - 15.30  Odborný program
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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, případně 
literatura a podpora projektu

Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závor-
kách při použití v textu.

Prosíme, uveďte preferovanou sekci (lékařská, sesterská, fyzioterapeutická), ve které 
chcete přednášku prezentovat.

Abstrakt by neměl 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 spamem), kontaktujte nás, prosíme, na emailové adrese: sstakongres@meritis.cz

Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho, prosíme, znovu 
přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

ABSTRAKT, PROSÍME, ODESLAT NEJPOZDĚJI DO 15. 9. 2021: 
ON-LINE NA: www.meritis.cz/sstakongres2021 - odkaz Registrace 

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ ABSTRAKTU A FORMĚ PREZENTACE 
Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu a formě prezentace vyrozuměni e-mailem
nejpozději do 30. 9. 2021.

Vzorový abstrakt
Název přednášky: NOVINKY V AMBULATNÍ ARTROSKOPII
Autoři: Novák J. 1, Novotný A.2

Pracoviště:  Ortopedické oddělení, FN Ostrava 1

 Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha 2

mailto:sstakongres@meritis.cz
www.meritis.cz/sstakongres2021
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU
Clarion Congress Hotel Ostrava (Zkrácená 2703/84, Ostrava)

REGISTRACE
Registrovat se můžete ONLINE na webových stránkách 
www.meritis.cz/sstakongres2021

Po odeslání formuláře se objeví potvrzení, že registrace byla v pořádku odeslána a po 
několika minutách obdržíte potvrzení o Vaší registraci na Váš e-mail.
Při zadání a odeslání špatných dat nebo změně zadaných údajů, nezadávejte novou 
registraci, ale kontaktujte, prosíme, Ditu Bílkovou na tel. č. 272 774 065, 739 571 536, 
která s Vámi chybné údaje opraví, případně provede požadovanou změnu. Děkujeme.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Registrační poplatky 
(ceny včetně DPH)

do 31. srpna 2021 od 1. září 2021

Členové SSTA ČLS JEP* 1 700 Kč 2 000 Kč

Nečlenové SSTA ČLS JEP 2 000 Kč 2 300 Kč

SZP (sestra), fyzioterapeuti 700 Kč 1 000 Kč

Doprovodná osoba 400 Kč 400 Kč

*Za člena SSTA ČLS JEP je považován ten člen, který má pro rok 2021 zaplacené 
členské poplatky. Tyto údaje budou prověřovány s SSTA.

Registrační poplatek zahrnuje:
• účast na odborných zasedáních kongresu
• kongresové materiály
• volný vstup na výstavu firem
• občerstvení během přestávek

Registrační poplatek doprovodné osoby zahrnuje:
• občerstvení během přestávek

www.meritis.cz/sstakongres2021
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SPOLEČENSKÝ VEČER
Společenský večer se koná 21. října 2021 od 20.00 hod. v  Retro Hotelu Garage 
(Martinovská 3262/50, Ostrava-Martinov).
Autobusová doprava od hotelu Clarion do Retro Hotelu Garage a zpět bude zajištěna, 
odjezd busu z  parkoviště od hotelu Clarion v  19.30 hod., bližší informace Vám 
poskytneme u registrace na místě.
Cena vstupenky na společenský večer je 500 Kč.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři, kteří se zúčastní kongresu, dostanou po jeho skončení certifikát 
ohodnocený kredity ČLK, SZP obdrží Potvrzení o účasti, fyzioterapeuti kredity 
UNIFY ČR.

STRAVOVÁNÍ
Kávové přestávky během přednášek budou zajištěny v místě kongresu.
Obědy si zajišťují účastníci kongresu individuálně.

PLATBY
Česká republika - platby kongresových poplatků proveďte, prosíme, převodem na účet 
číslo: 3484400265/5500 – Raiffeisenbank a.s.
Pro platby ze zahraničí IBAN účet: CZ4355000000003484400265, 
SWIFT kód: RZBCCZPP
Variabilní symbol bude automaticky vygenerován při online registraci a zaslán na Váš e-mail. 
Veškeré platby jsou uvedeny včetně DPH a jsou považovány za zálohy. Příjmové daňové 
doklady budou vystaveny na místě. V případě platby fakturou kontaktujte organizační 
agenturu. Faktury budou vystaveny pouze na základě písemné žádosti, o dodatečné 
faktury bude možné požádat do 1 měsíce po skončení kongresu.
Dokladem o zaplacení se prokažte u registrace.

STORNO ÚČASTI
Storno účasti je nutné nahlásit organizační agentuře písemně. Při zrušení účasti do 
15. 9. 2021 bude vráceno 50 % hodnoty zaplaceného poplatku. Po tomto termínu není 
možné zaplacenou částku vrátit, ale delegátovo bude zaslán sjezdový materiál.
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UBYTOVÁNÍ
Rezervaci a platbu za ubytování si každý účastník kongresu zajišťuje individuálně.

Ubytování si můžete rezervovat v hotelech za níže uvedených podmínek:

Clarion Congress Ostrava (www.clarionhotelpraguecity.com/cs/) 
Imperial Hotel Ostrava (www.imperialhotelostrava.com/cs/)

Pro rezervaci ubytování prosím uvádějte HESLO: SSTA

Rezervace ubytování – hotel Clarion Ostrava: 

Aneta Goldemundová
Rezervační oddělení
Tel.: +420 596 702 807
Mobile: +420 736 628 317
E-mail: reservations.ccho@clarion-hotels.cz

Kapacita s níže uvedenými cenami bude hotelem garantována do 30. 9. 2021. 

SGL pokoj: 2.000,- Kč/noc

DBL pokoj obsazený 1 osobou: 2.000,- Kč/noc

DBL pokoj obsazený 2 osobami: 2.400,- Kč/noc

Rezervace ubytování – hotel Imperial Ostrava: 

Ilona Janotová
Rezervační oddělení
Tel.: +420 599 099 717
E-mail:  i.janotova@cpihotels.com

Kapacita s níže uvedenými cenami bude hotelem garantována do 31. 8. 2021. 

SGL pokoj: 2.000,- Kč/noc

DBL pokoj obsazený 1 osobou: 2.000,- Kč/noc

DBL pokoj obsazený 2 osobami: 2.400,- Kč/noc

Storno podmínky k ubytování v hotelech Clarion a Imperial:
do 15. 8. 2021 - bez storno poplatku
od 16. 8. 2021 do dne konání kongresu - 100% z celkové ceny zrušeného ubytování

www.clarionhotelpraguecity.com/cs/
www.imperialhotelostrava.com/cs/
mailto:reservations.ccho@clarion-hotels.cz
mailto:i.janotova@cpihotels.com
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ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONGRESU 

DŮLEŽITÁ DATA
• Přihláška k aktivní účasti
• Odeslání abstrakt

PRODLOUŽENO DO    
15. ZÁŘÍ 2021
• Úhrada zvýhodněného registračního poplatku

PRODLOUŽENO DO    
31. SRPNA 2021

Meritis, s.r.o. 
Obrovského 644/5
141 00 Praha 4 
e-mail: sstakongres@meritis.cz 
tel.: 272 774 065  
fax: 272 767 597 

www.meritis.cz/sstakongres2021

Dita Bílková
organizace kongresu
registrace
sponzoři a vystavovatelé
tel.: 739 571 536
e-mail: bilkova@meritis.cz

Registrujte se prosíme na:

www.meritis.cz/sstakongres2021

mailto:sstakongres@meritis.cz
www.meritis.cz/sstakongres2021
mailto:bilkova@meritis.cz
www.meritis.cz/sstakongres2021

