
I. OZNÁMENÍ

XII. NÁRODNÍ KONGRES 
SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ  
TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII 
Clarion Congress Hotel České Budějovice  
(Pražská třída 2306/14, České Budějovice)

2. – 3. listopadu 2023
Pořádá
Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP

ve spolupráci s 
Ortopedickým oddělením Nemocnice České Budějovice, a.s.



ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně a kolegové, milé dámy a pánové, přátelé,

je mi potěšením a velkou ctí, že jsem byl pověřen Společností pro 
sportovní traumatologii a artroskopii při ČLS JEP uspořádáním 
XII. národního kongresu artroskopické společnosti.

Spolu s kolegy ortopedického oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích, a.s., jsme 
velmi potěšeni, že můžeme další, v pořadí již dvanáctý ročník tohoto významného setkání 
českých a slovenských ortopedů pořádat právě v Budějovicích. 

Dovoluji si Vás tedy tímto pozvat na setkání ve dnech 2.-3. listopadu 2023 v hotelu 
Clarion v Českých Budějovicích.

Nosným tématem sympozia by i tentokrát byly rekonstrukční výkony, a to nejen vazi-
vového aparátu, ale též kartilaginozních lézí a revizní operace, a dále velmi diskutovaná 
témata hraničních indikací k různým artroskopickým výkonům.

Podobně jako na předešlém kongresu určitě chceme věnovat prostor i kolegům 
fyzioterapeutům a v sesterské sekci též problematice sesterské.

Věříme, že naše setkání a odborná vystoupení přispějí k vyjasňování některých 
problematických názorů, k vytříbení náhledů a indikací a to právě v době enormně 
narůstajícího počtu artroskopických výkonů a pracovišť. Pokusíme se pro Vás odborné 
setkání doprovodit i zajímavou společenskou částí.

Po vynucené „kovidové“ pauze se předchozí kongres konal v Bratislavě a slovenští 
kolegové pro nás nasadili vysokou laťku. Věříme, že se nám podaří i za přispění a pomoci 
našich firemních partnerů kvalitním programem navázat nejen na kvalitu kongresů 
předchozích, ale též na odborná sympozia a akce pořádané v Budějovicích v minulosti.

S pozdravem

Pavel Sadovský

Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice
člen výboru SSTA ČLS JEP



TÉMATA KONGRESU 

LÉKAŘSKÁ SEKCE:
 →  Nejnovější trendy a doporučené 
postupy v artroskopických 
rekonstrukčních výkonech vazivového 
aparátu a kartilaginozních lézí

 →  Problematika revizních operací
 → Hraniční indikace různých 
artroskopických výkonů

 →  Sportovní traumatologie
 →  Varia

SESTERSKÁ SEKCE:
 →  Rekonstrukční artroskopické výkony 
a jejich komplikace z pohledu sestry

 →  Jednoduché artroskopické 
výkony z pohledu sestry

 →  Pooperační sesterská péče 
 →  Varia

FYZIOTERAPEUTICKÁ SEKCE:
 →  Nové trendy ve fyzioterapii 
u rekreačních a vrcholových 
sportovců

 →  Fyzioterapie při poranění 
a po operacích velkých kloubů

 →  Fyzioterapie při svalových zraněních
 →  Specifika fyzioterapie u sportovců 
mládežnických kategorií

 →  Terapeutické koncepty u funkčních 
poruch vrcholových sportovců

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

ve spolupráci s 
Ortopedickým oddělením Nemocnice 
České Budějovice, a.s.

PREZIDENT KONGRESU
MUDr. Pavel Sadovský 

VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
MUDr. Tomáš Trnka

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. René Boglevský
Prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
MUDr. Filip Hudeček
MUDr. Radim Kalina, Ph.D.
Doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D. 
MUDr. Pavel Sadovský
Doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA

MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU
Clarion Congress Hotel České Budějovice
Pražská třída 2306/14, České Budějovice



ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONGRESU 

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

www.meritis.cz/sstakongres2023 

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

DŮLEŽITÁ DATA: 

 → Přihláška k aktivní účasti 
 → Odeslání abstrakt 
 → Úhrada zvýhodněného registračního poplatku 

Vše do 30. ČERVNA 2023

II. oznámení bude distribuováno během března 2023.i
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