
Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP
ve spolupráci s
Ústavem chirurgie ruky a plastické 
chirurgie Vysoké n. Jizerou a s Katedrou 
chirurgie Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy a FN v Hradci Králové
pořádá kurz

TRAUMATOLOGIE RUKY I.

Výukové centrum LF UK
v areálu FN Hradec Králové

TÉMATA KURZU:

• poranění a rekonstrukce flexorů a extenzorů
• principy hojení šlach a jejich biomechanika, rehabilitační techniky
• tenolýzy, rekonstrukce poutek
• flekční deformity, šlachové štěpy, swan neck, mallet finger, boutoniere
• šlachové transfery u paréz, kompartment syndrom
• poranění špičky prstu, poškození a nemoci nehtu
• termická poranění ruky (popáleniny, omrzliny, poleptání a elektrická 
   poranění), injekční poranění vysokým tlakem

Kurz je určen převážně pro všeobecné chirurgy, plastické chirurgy, ortopedy, traumatology, neurochirurgy nebo dětské chirurgy.
Přihlásit se mohou samozřejmě i specialisté jiných odborností, kteří mají zájem o chirurgii ruky.

Přednášejícími jsou specialisté z různých oborů, kteří se chirurgii ruky intenzivně věnují. Kurz je zaměřen hlavně na výuku praktických
postupů, ihned použitelných v denní praxi, formou přednášek doplněných o výuková videa. Kurz bude zakončen závěrečným testem a
účast na kurzu bude ohodnocena kredity ČLK. Počet účastníků je omezen. Pokud máte zájem se kurzu zúčastnit, tak přihlášení
neodkládejte!

   REGISTRAČNÍ POPLATKY
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(do 31. 7. 2022)             Pozdní registrace
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Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

16.-17.9.2022

Více informací na www.kurzy-ruky.cz	
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   Člen ČSCHR, rezident               4.400 Kč                                  4.900 Kč      Ostatní                                       4.900 Kč                                  5.400 Kč

HANZO
Psací stroj
Vážené kolegyně a kolegové,rád bych Vás jménem České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP pozval k účasti na kurzu Traumatologie ruky I. Kurz je součástí již třetího cyklu kurzů pořádaných naší společností.Tento kurz se věnuje problematice poranění měkkých tkání na horní končetině. Především pak šlachovým poraněním, ošetřením akutních i chronických šlachových lézí, řešením možných komplikací a rehabilitaci. Další prezentace se pak budou věnovat termickým poraněním ruky, kompartment syndromu a řešení defektů měkkých tkání na horní končetině.Náš kurz je určen všem lékařům a fyzioterapeutům, kteří přicházejí do kontaktu s akutními úrazy ruky a rovněž řeší poúrazové stavy a komplikace. Naši lektoři jsou specialisté ve svém oboru a rádi se s Vámi podělí o své zkušenosti.Věřím, že tento kurz pro Vás bude přínosem a těším se na shledanou v září v Hradci Králové.MUDr. Tomáš Hellmuthčlen výboru České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP, z.s.Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou



Hanzo
Textové pole
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

HANZO
Razítko




