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Vážené kolegyně a kolegové, lékaři i fyzioterapeuti,

dovolte mi, abych vás touto cestou pozval na VII. artroskopické odborné sympozium, 
které již tradičně pro vás budeme pořádat dne 14. 4. 2023 opět v příjemných 
prostorech Hotelu Vienna House Easy v Plzni, přímo naproti plzeňskému pivovaru. 
V letošním roce jsme opět zvolili téma sympozia „současné trendy v terapii 
a rehabilitaci poranění menisků a vazů kolena u sportovců“ také vzhledem k faktu, 
že neustále narůstá počet nejen dospělých, ale zejména dětských pacientů s těmito 
často podceňovanými a závažnými úrazy.

Letošní sympozium bude mimořádné zejména dvěma aspekty. Zaprvé se bude jednat 
o vůbec první odborné sympozium pořádané v České republice „Artroskopickou 
akademií z.s.“, jejíž aktivita, zaměřená především na cenově dostupné a kvalitní 
odborné vzdělání lékařů zabývajících se artroskopiemi velkých kloubů, se rozběhla 
v zahraničí ve formě artroskopických kadaverózních kurzů naplno již v roce 2022. 
Druhou velmi příznivou zprávou pro vás účastníky sympozia je fakt, že mimo 
odborníků „Artroskopické akademie z.s.“ z České republiky, naše pozvání k aktivní 
účasti přijali i čtyři špičkoví zahraniční kolegové věnující se této problematice, což 
dodává naší akci nepochybně vysokou prestiž a záruku odborné úrovně.

Jak již bylo v minulých letech zvykem, tak i letos budou součástí našeho sympozia 
i zajímavé prezentace zaměřené na problematiku fyzioterapie kolenního kloubu. 
Je mi tedy velkým potěšením, že mohu na naše sympozium srdečně pozvat tedy 
i kolegyně a kolegy fyzioterapeuty, protože si jejich práce mimořádně vážím a jsou 
nedílnou částí našich týmů pečujících o pacienty! Domnívám se, že propojení lékařů 
s fyzioterapeuty na našich odborných akcích je mimořádně přínosné pro obě strany 
a všechny nás společně posouvá k tomu, abychom naše pacienty léčili co nejlépe.

Pevně doufám, že naše sympozium splní vaše očekávání a bude pro vás přínosem 
a to nejen po odborné, ale i po společenské stránce.

Těšíme se na vás v Plzni.

Za Artroskopickou akademii z.s.

 Prof. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA

Úvodní slovo



Tematické okruhy sympozia 14. 4. 2023:
Lékařské sekce:
﹥ Novinky v MR diagnostice poranění menisků
﹥ Důvody pro zachování menisků kolena
﹥ Techniky artroskopické rekonstrukce menisků
﹥ Diagnostika a terapie root lézí meniksů
﹥ Sutury menisku u profesionálních sportovců
﹥ Poruchy osy končetiny a jejich vliv na poranění menisků
﹥ Současný pohled na LCA rekonstrukci u pacientů s dosud otevřenými fýzami
﹥ Zásady komplexního ošetření LCA deficientního kolena v roce 2023
﹥ Nejmodernější techniky LCA rekonstrukce
﹥ Anterolaterální komplex kolena a jeho rekonstrukce u LCA deficientního kolena
﹥ Výběr typu štěpu LCA rekonstrukce
﹥ Parciální ruptury LCA
﹥ LCA rekonstrukce v jedné době s OT kolena
﹥ Zásady diagnostiky a indikace k operační léčbě poranění LCP
﹥ Akutní refixace a rekonstrukce LCP
﹥ Augmentace AL porce LCP
﹥ Rekonstrukce LCA a LCP jedné době
﹥ Diagnostika a možnosti terapie postranních vazů

Fyzioterapeutické přednášky:
﹥ Pohybová intervence z pohledu fyzioterapie a kondičního tréninku jako možnost 

ovlivnění funkčních i strukturálních změn v kolenním kloubu
﹥ Současné trendy terapeutické intervence po rekonstrukci LCA pohledem 

klinické sportovní fyzioterapie

Přednášející z ČR:
MUDr. Jana Cibulková
Prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
MUDr. Jakub Liskay
Doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.
MUDr. Petr Krejčí 
MUDr. Martin Mohyla
PhDr. Michal Rukavička (vedoucí fyzioterapeut FC Victoria Plzeň)
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