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Sympozium se koná pod záštitou generálního ředitele  
a předsedy představenstva
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TÉMATA

Dětská noha 
Vrozené vady - PEV 
 Talus vertikalis
 Pes calcaneovalgus
 Vady prstců 
Varia 
Terapie konservativní – redresní cvičení, Vojta, další 
Terapie operační -  Operace šlach 

Operace na kloubech  
Operace na kostech

ODBORNÝ PROGRAM 
Pátek, 11. 12. 2015

9.00 – 9.10 Úvod, zahájení
Předsednictvo: Trč T., Havlas V.

Vrozené vady 
9.10 – 10.30 

Předsednictvo: Trč T., Ošťádal M., Džupa V.

1. Vývoj dětské nohy z pohledu klinického anatoma  15´
 Naňka O.                                                                                    
  Anatomický ústav 1. LF UK v Praze

2. Talus vertikalis  10´
 Koníček P., Rybka D., Němejcová E.                                                                 
 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

3. Kalkaneo-navikulární koalice 10´
 Nevšímal L., Filip L., Stehlík J.                           
 Ortopedické odd., Nemocnice České Budějovice, a.s.
                             
4. Pes calcaneovalgus 10´
  Trč T., Přidal J.      
 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

5. Pes Equinovarus - patogenetické mechanismy a nové léčebné postupy 15´
 Ošťádal M., Chomiak J., Frydrychová M.,  Dungl P.     
 Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a Nemocnice Na Bulovce, Praha     

6. Terapie reziduální deformity přednoží u pacientů léčených pro PEC 10´
 Adamec O., Pellar D., Šponer P.
 Ortopedická klinika FN Hradec Králové

7. Vady prstců 10´
 Trč T.     
 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

Přestávka 10.30 – 10.50



Získané vady a Varia 
10.50 – 12.40 

Předsednictvo: Krbec M., Nevšímal L., Šponer P. 
 
8. Onemocnění hlezna dětského a adolescentního věku 15´
 Schejbalová A.                                                                                                               
 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

9. Plochonoží u dětí poznámky k etiologii   10´                                                                                  
 Trč T.                                                                                                                               
 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

10. Diferenciální diagnostika pes planus u dětí 10´
 Hořák P.      
 KOTPÚ Plzeň

11. Diferenciální diagnostika otoku kolene v dětském věku očima revmatologa 15´
 Doležalová P.                                                                                                    
 Centrum dětské revmatologie VFN Praha
 
12. Multifokální osteitida u dítěte nemusí být vždy CRMO  15´
 Doležalová P.                                                                                                     
 Centrum dětské revmatologie VFN Praha

13. Osteomyelitida humeru v prerentgenologickém stadiu u dítěte  10´
 Pilnáček J.                                                                                                                   
 Ortopedické odd., Nemocnice Kladno

14. Léčení adolescentní idiopatické skoliózy 15´
 Krbec M.                                                                                                                      
 Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha

15. Indikace k amputaci po poranění bérce 10´
 Džupa V.                                                                                                                        
 Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha

16. Možnosti aplikace biomateriálů při řešení kostních defektů  10´
 Šponer P., Kučera T., Urban K.                                                                               
 Ortopedická klinika FN Hradec Králové



Konservativní terapie
12.40 - 14.10 

Předsednictvo: Teyssler P., Jurča J. 

17. Plochonoží a LMD/ADHD 10´
 Kleplová V.      
 Pohybové studio MUDr. Kleplová 

18. Uhly pohľadov na detskú ortopedickú obuv 15´
 Brozmanová B., Dubravay V.      
 Ortopedická klinika, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava 

19. Vliv obuvi na vývoj nohy 10´
 Žmolík L., Němec J.                                                                                                
 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

20. Sádrovací techniky u konservativní terapie dětské nohy 5´
 Kos P., Trč T.                                                                                              
 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

Operační  terapie

21. Operace Achilovy šlachy ke korekci vad dětské nohy   15´
 Koníček P., Teyssler P.                                                                                                 
 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

22. Berman/Gartlandova osteotomie metatars - naše zkušenosti, indikace  10´
 Jurča J.      
  Ortopedické odd., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.                            

23. Hallux valgus juvenilis                       10´
 Smetana P.                
 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

24. Osteotomie patní kosti - přehled                       5´
 Koníček P., Trč P., Teyssler P.          
 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

25. Prolongační OT patní kosti sec Evans/Mosca jako operační léčba pes planovalgus 10´
 Jurča J.      
  Ortopedické odd., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s. 



ORGANIZAČNÍ INFORMACE
 

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI:
Registrace na sympozium probíhá on-line na webových stránkách 

www.ortopedicke-centrum.cz : sekce REGISTRACE -> REGISTRACE ÚČASTNÍK

REGISTRAČNÍ POPLATKY Zaplaceno do 30. 11. 2015 Zaplaceno od 1. 12. 2015 a na místě

Lékaři 400,- Kč 500,- Kč
SZP, fyzioterapeuti a studenti 200,- Kč 250,- Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER Zaplaceno do 30. 11. 2015 Zaplaceno od 1. 12. 2015 a na místě

Lázeňský dům Beethoven 
dne 10. 12. 2015 600,- Kč 700,- Kč

UBYTOVÁNÍ

Lázeňský dům Beethoven, Lázeňský sad 2, Teplice
Ubytování za osobu na jednu noc (včetně snídaně) 750,- Kč

STRAVOVÁNÍ

Oběd  100,- Kč

CERTIFIKÁTY

Lékaři - kreditní body od ČLK
Sestry - kreditní body od ČAS
Fyzioterapeuti - kreditní body od UNIFY

PARKOVÁNÍ

V prostorách Lázní Teplice v Čechách a. s. za 200,- Kč / automobil / 2 dny.

PLATBY

Platby je nutné uhradit na číslo účtu: 27-3401960217/0100 KB a.s., pobočka Ústí n. L. 

variabilní symbol: rodné číslo, konstantní symbol: 0308.

Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán 
účastníkům v průběhu konání sympózia u pokladny.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský
Masarykova 94/209 Projektový manager: Miroslav Koleš
400 01 Ústí nad Labem Mobilní telefon: +420 731 560 858
www.ortopedicke-centrum.cz E-mail: koles@ortopedicke-centrum.cz

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.



VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI SYMPOZIA

přihlášení do termínu 4. 12. 2015

HLAVÍ PARTNER

BAYER s.r.o.

VYSTAVOVATELÉ

Comesa s.r.o.

easyMed s.r.o. 

GBC Prague s.r.o.

IBI spol. s r.o.

Lefeen s.r.o.

Lima CZ s.r.o

MEDIN, a.s. 

ORTIKA a.s.

PharmaSwiss Česká republika s. r. o.

sanofi-aventis, s.r.o.

STAPRO s.r.o.

Surgipa Medical, spol. s r.o.

Thuasne CR s.r.o.

VZP ČR Regionální pobočka Ústí nad Labem

Zdeněk Oktábec - Ortopedické obuvnictví 

ZPMV



POZNÁMKY



Statisticky významné snížení 
pravdìpodobnosti výskytu symptomatické 
TEN a úmrtí v porovnání s enoxaparinem2,3,* 

-56 %

Nízký výskyt závažného 
krvácení srovnatelný 
s enoxaparinem2,3,*

0,2 %

Jedna malá sraženina mùže 
zastavit proud života1

Podejte Xarelto®

Snížíte výskyt TEN po náhradách kyèle a kolene2,3,*

První perorální pøímý inhibitor faktoru Xa

Jednoduchá profylaxe trombózy2

Literatura     TEN = tromboembolická nemoc
1.  ACCP guidel ines,  CHEST 2008;  3(133).  2 .  Xarel to  SPC.  3 .  Er iksson,  J  B one Joint  Surg [Br]  2009;91-B:636-44. 
* Studie RECORD 1–3 byly randomizované, dvojitě zaslepené studie, které u více než 9 500 pacientů prokázaly účinnost a bezpečnost 
rivaroxabanu (10 mg 1× denně) ve srovnání s enoxaparinem (40 mg 1xdenně) při prevenci TEN po elektivní náhradě kyčle a kolene. Uvedená 
data jsou z poolované analýzy dat v 2. týdnu léčby. Závažné krvácení je defi nováno jako krvácení fatální, do životně důležitých orgánu, 
vyžadující reoperaci a klinicky zjevné mimo operační ránu s poklesem hemoglobinu ≥ 20 g/l nebo vyžadující transfuzi 2 a více jednotek.

Zkrácená informace o přípravku Xarelto 10 mg potahované tablety
  Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme 
zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků 
viz bod 4.8 SPC.
Složení a léková forma: Jedna potahovaná tableta obsahuje  rivaroxabanum 10 mg. Terapeutické indikace: Prevence žilního 
tromboembolizmu (VTE) u dospělých pacientů podstupujících elektivní operativní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu. Dávkování a 
způsob podání: 10 mg perorálně jednou denně, nezávisle na jídle. Pacientům, kteří nejsou schopni polykat celé tablety, může být tableta 
přípravku Xarelto těsně před užitím rozdrcena a smíchána s vodou nebo s jablečným pyré a poté podána perorálně. Rozdrcená tableta přípravku 
Xarelto může být také podána gastrickou sondou poté, co je potvrzeno správné umístění sondy v žaludku. Rozdrcená tableta by měla být 
podána žaludeční sondou v malém množství vody a sonda by poté měla být propláchnuta vodou. První dávka se podává 6 až 10 hodin po 
operaci, pokud byla nastolena hemostáza. Délka léčby individuálně závisí na riziku VTE a typu operace. Po velké operaci kyčle se doporučuje 
5 týdnů, po velké operaci kolene 2 týdny. Dávka se neupravuje s ohledem na věk, hmotnost a pohlaví. Podávání přípravku Xarelto dětem do 
18 let se nedoporučuje. Vynechání dávky: Pokud dojde k vynechání dávky, měl by pacient užít přípravek Xarelto co nejdříve a pokračovat v 
užívání jednou denně následující den podle doporučení. Dávka by neměla být tentýž den zdvojnásobena, aby se nahradila vynechaná dávka. 
Informace o převodech z antagonistů vitaminu K a parenterálních antikoagulancií  jsou uvedeny v SPC Xarelto 10 mg. Kontraindikace:  
Hypersenzitivita na účinnou nebo jinou látku přípravku, aktivní klinicky významné krvácení, léze nebo stavy, které jsou považovány za významné 
riziko závažného krvácení (např. současné nebo nedávné ulcerace gastrointestinálního traktu, přítomnost maligních nádorů s vysokým rizikem 
krvácení, nedávno prodělané poranění mozku nebo míchy, operace mozku, míchy nebo oka v nedávné době, intrakraniální krvácení v nedávné 
době, jícnové varixy nebo podezření na ně, arteriovenózní malformace, cévní aneurysma nebo významné cévní abnormality v míše nebo mozku. 
Souběžná systémová léčba jiným antikoagulačním přípravkem s výjimkou převodů, jaterní onemocnění, které je spojeno s koagulopatií a klinicky 
relevantním rizikem krvácení včetně cirhotických pacientů s klasifi kací Child Pugh B a C, těhotenství a kojení. Zvláštní upozornění a opatření 
pro použití: Pacienty s rizikem krvácení je třeba sledovat stran event. krvácivých komplikací. Při riziku vředové choroby gastroduodena lze 
zvážit profylaktickou léčbu. Ledvinová nedostatečnost: Xarelto je u pacientů s clearance kreatininu 15 – 29 ml/min nutno používat s opatrností, 
použití se nedoporučuje u pacientů s clearance kreatininu nižší než 15 ml/min . Opatrnost je nutná u koagulopatií, léčbou neupravené těžké 
hypertenze, jiného gastrointestinální onemocnění bez aktivní ulcerace, které může potenciálně vést ke krvácivým komplikacím (např. zánětlivé 
střevní onemocnění, esofagitida, gastritida a gastroesofageální refl uxní choroba), cévní retinopatie, bronchiektáziích nebo plicním krvácením v 
anamnéze. Při spinální/epidurální anestezii existuje riziko vzniku epidurálního či spinálního hematomu; nutná je monitorace stavu a event. včasné 
zahájení léčby. Ke snížení možného rizika krvácení během současného užívání rivaroxabanu při neuroaxiální (spinální nebo epidurální) anestezii 

nebo spinální punkci se bere v úvahu farmakokinetický profi l rivaroxabanu. Zavedení nebo odstranění epidurálního katetru nebo lumbální punkci 
je nejlépe provést, když je odhadovaný antikoagulační účinek rivaroxabanu nízký.* Epidurální katetr se neodstraňuje dříve než za18 hodin po 
posledním podání rivaroxabanu, další dávka se podává nejdříve za 6 hodin po vyjmutí katetru. Po traumatické punkci se podávání rivaroxabanu 
odloží o 24 hodin. Při nutnosti invazivní procedury nebo chirurgického zákroku by měl být přípravek vysazen minimálně 24 hodin předem. Při 
neodkladném výkonu je zvýšené riziko krvácení.  Léčba má být znovu zahájena, jakmile je to možné a pokud je dosaženo hemostázy. Pacienti, 
kteří při léčbě trpí závratěmi či prodělali synkopu, by neměli řídit a obsluhovat stroje. Starší pacienti mívají vyšší riziko krvácení. Interakce 
s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Současné podání se silnými inhibitory CYP3A4 a současně Pgp (např. azolová 
antimykotika a inhibitory proteáz HIV), současné podání s dronedaronem. Podávání při intoleranci nebo malabsorpci glukózy a galaktózy se 
nedoporučuje. U pacientů se středně závažnou renální nedostatečností (clearance kreatininu 30 – 49 ml/min) užívajících současně léky zvyšující 
plazmatické koncentrace rivaroxabanu, musí být přípravek Xarelto používán s opatrností. Účinek erythromycinu je aditivní k renálnímu poškození. 
Opatrnost je nutná při současném podání jiných přípravků ovlivňujících krevní srážlivost (např. nesteroidní antirevmatika, kys. acetylsalicylová,  
antiagregancia). Je potřeba se vyhnout současnému podávání silných induktorů CYP3A4 (např. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital 
nebo třezalka), pokud není pacient pozorně sledován kvůli známkám a příznakům trombózy. Fertilita, těhotenství a kojení: Přípravek Xarelto 
je kontraindikován během těhotenství a kojení. Ovlivnění fertility není známo. Nežádoucí účinky:* Časté: anémie, závrať, bolest hlavy, oční 
krvácení vč. spojivkového, hypotenze, hematomy, epistaxe, hemoptýza, gingivální krvácení, krvácení z gastrointestinálního traktu, bolesti břicha, 
dyspepsie, nauzea, zvracení, zácpa, průjem, pruritus, vyrážka , ekchymóza, kožní a podkožní krvácení, urogenitální krvácení, poškození ledvin 
(včetně zvýšení hladiny kreatininu a močoviny v krvi), horečka, periferní edém, slabost, zvýšená hladina transamináz, pooperační krvácení, 
kontuze, sekrece z ran. Méně časté: trombocytémie, alergické reakce, alergická dermatitida, cerebrální a intrakraniální krvácení, synkopa, 
tachykardie, sucho v ústech, abnormity jaterní funkce, kopřivka, hemartróza, pocit indispozice, zvýšená hladina bilirubinu, ALP, LDH, lipázy, 
amylázy, GMT. Vzácné: žloutenka, krvácení do svalů, lokalizovaný edém, zvýšení konjugovaného bilirubinu, vaskulární pseudoaneurysma. Není 
známo: kompartment syndrom sekundárně po krvácení, akutní renální selhání sekundárně po krvácení. V postmarketingovém sledování byly 
hlášeny následující nežádoucí účinky - angioedém, alergický edém, poruchy jater a žlučových cest, trombocytopenie.* Zvláštní opatření 
pro uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. Druh obalu a velikost balení: Blistry z AL/PP folie nebo PVC/PVDC/AL, krabička, balení po 
10, 30 nebo 100 tbl. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, 13342 Berlin, Německo. Registrační čísla: EU/1/08/472/001-010, 
EU/1/08/472/022. Datum poslední revize textu:  6.července 2015.
Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a je hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Souhrn údajů o přípravku i s informacemi, jak hlásit nežádoucí účinky, naleznete na www.bayer.cz nebo obdržíte 
na adrese BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika.   * Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.

 L.CZ.MKT.GM.08.2015.0404


