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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na již  X. kongres naší Společnosti 
pro sportovní traumatologii a artroskopii .

Výbor Společnosti s  radostí akceptoval zájem plzeňských 
ortopedů a  artrhroskopistů o  uspořádání tohoto kongresu 
v  krásném městě Plzeň.  Konkrétně se tohoto úkolu ujal doc. 
MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA, kterému tímto velmi děkuji.

Kongresy Společnosti pro sportovní traumatologii a artrosko-
pii jsou pro každého účastníka jistě příjemný překvapením nejen programem, ale i přá-
telskou atmosférou a přeplněnými posluchárnami po celou dobu odborného programu.  
O společenském programu v městě Plzeň se jistě nemusím šířeji zmiňovat.  Věřím, že 
tento kongres bude v tomto duchu významně navazovat na kongresy předešlé.

Artroskopická operativa je progresivně, možná nejprogresivněji se vyvíjející oblast 
ortopedie.

Jak stoupají počty výkonů, tak stoupá i erudice operatérů. Je zajímavé poslechnout si 
zkušenosti z různých koutů České republiky i ze zahraničí. Kde jinde je tato konfrontace 
možná, než na  Národním kongresu SSTA. Budu velmi rád, když přijmete mé pozvání 
a kongresu se aktivně / ale i pasivně/ zúčastníte na přednáškách, organizačních sezení 
formou členské schůze a samozřejmě i při společenských příležitostech, kterých bude 
dostatek.

Témata odborné části programu jsou zvolena uvážlivě, nezapomínáme na sportovní 
traumatologii i na možnosti konservativní léčby.  Dostatečný prostor je věnován sestrám 
a fyzioterapeutům, kteří jsou nedílnou součástí terapeutického procesu našich pacientů.

Společenské akce by měly doplňovat příjemnou atmosféru, kterou účastníci kongresu, 
kongresový výbor a kongresové venue jistě zabezpečí. 

Těším se na setkání a věřím, že se Vám v Plzni bude líbit

prof. MUDr. Tomáš Trč , CSc., MBA
Předseda SSTA , President kongresu 

Úvodní slovo
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Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na X. kongres Společnosti 
pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP, který se 
bude konat ve dnech 25.-26. října 2018 v Parkhotelu v Plzni. 

V  letošním roce jsme do  odborného programu vybrali dle 
našeho názoru aktuální a  zajímavé tematické okruhy vhodné 
pro lékaře a  fyzioterapeuty věnující se sportovní traumatologii 
a  artroskopii na  jakékoliv úrovni. Nosnými tématy kongresu 

budou současné trendy a  doporučené postupy v  rekonstrukčních operacích ramena, 
kyčle a kolena. Věnovat se budeme mimo jiné i nejnovějším postupům při léčení úrazů 
pohybového aparátu jak u dospělých, tak u dětských pacientů, včetně jejich komplikací. 
Současně se chceme také výrazněji zaměřit na odborné sekce určené pro fyzioterapeuty 
a zdravotní sestry, protože i oni jsou nedílnou součástí našich týmů pečujících o pacienty. 

Účast na  našem kongresu přislíbila většina tuzemských a  i  několik významných 
zahraničních odborníků, kteří budou prezentovat nepochybně zajímavá sdělení v dané 
problematice.

Nebude chybět ani již tradiční česko-slovenské hokejové utkání a  také společenský 
večer, který se bude v letošním roce konat v atraktivních prostorech plzeňského pivovaru.

Bude nám ctí, pokud se zúčastníte našeho společného kongresu, ať už aktivně 
ve formě prezentací, a nebo třeba jen svojí pasivní účastí. Přihlášky k účasti na kongresu 
zasílejte, prosím, co nejdříve na  níže uvedenou adresu. Vaše návrhy k  aktivní účasti 
ve formě přednášky včetně abstrakt budou pečlivě posouzeny a pokud budou splňovat 
adekvátní úroveň a tematické zaměření, budou zařazeny do odpovídající odborné sekce 
kongresu.

Pevně doufám, že kongres splní Vaše očekávání po odborné i společenské stránce.

Těším se na Vás na podzim v Plzni!

S úctou a pozdravem

Doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA
organizátor kongresu
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN v Plzni

Úvodní slovo
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Témata kongresu 
Lékařská sekce:
•  Nejnovější trendy a doporučené postupy 

v artroskopických rekonstrukčních 
výkonech velkých kloubů

• Artroskopie u dětí
• Komplikace 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

Aktivní účast předběžně 
přislíbili:

Zahraniční speakeři- lékařské sekce
Prim. Dr. Christoph G. Gebhart, 
Privatklinik Döbling, Austria (hip 
arthroscopy, labrum transplantation)

Dr. Philipp Heuberer, Herz Jesu 
– Orthopädische Abteilung, Herz 
Jesu Krankenhaus, Wien, Austria 
(shoulder arthroscopy)

Prof. Adrian Wilson, Queen Anne 
Street Medical Centre, London, 
UK (knee arthroscopy)

Ehud Atoun M.D., Barzilai 
Medical Center, Ashkelon, Israel 
(shoulder arthroscopy)

Dr. Med. Roman Brzóska, 
Poland (shoulder artroscopy)

Speakeři- sekce pro fyzioterapeuty
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Mgr. Kateřina Honová

Mgr. Martin Janoušek

PhDr. Michal Rukavička

Mgr. Michal Truc

Mgr. Bronislav Schreier

Místo konání kongresu
Parkhotel Plzeň 
U Borského parku 31 
324 04 Plzeň
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Pořadatelé
Společnost po sportovní traumatologii a artroskopii České 
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

ve spolupráci s

Klinikou ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN Plzeň

Klinikou dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

Prezident kongresu
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc. MBA
Předseda SSTA ČLS JEP

Organizátor kongresu
Doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA
Vědecký sekretář SSTA ČLS JEP

Vědecký výbor
Doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
MUDr. Radim Kalina, Ph.D.
As. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.
Doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.
Doc. MUDr. Aleš Podškubka, Ph.D.
MUDr. Pavel Sadovský
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA

Záštita kongresu
Josef Bernard 
hejtman plzeňského kraje
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 
děkan LF UK v Plzni
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 
děkan 2. LF UK v Praze
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 
ředitel FN v Plzni
Doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. 
přednosta Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN v Plzni
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Předběžný program kongresu
Čtvrtek 25. 9. 2018
 8.00 - 17.00 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 - 16.00 Workshop II.
 16.00 - 17.00 Odborný program
 16.00 - 17.00 Členská schůze SSTA
 20.00 - 0.30 Společenský večer

Pátek 26. 9. 2018
 8.00 - 14.30 Registrace
 9.00 - 10.30 Odborný program
 10.30 - 11.00 Coffee break
 11.00 - 11.30 Workshop III.
 11.30 - 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 25. 9. 2018
10.30 - 10.50 Zahájení sesterské sekce
10.50 -12.30 Odborný program

SEKCE FYZIOTERAPEUTŮ
Čtvrtek 25. 9. 2018
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 závorkách 
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 kon-
taktní osoby. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve 
složce spamem), kontaktujte nás, prosím na emailové adrese: sstakongres@meritis.cz

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

ABSTRAKT, PROSÍME, ODESLAT NEJPOZDĚJI DO 15. ČERVNA 2018:
ONLINE NA: www.meritis.cz/sstakongres2018

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ ABSTRAKTU A FORMĚ PREZENTACE
Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu a formě prezentace vyrozuměni e-mailem 
nejpozději do 15. 8. 2018.

Vzorový abstrakt
Název přednášky: NOVINKY V AMBULATNÍ ARTROSKOPII
Autoři: Novák J.1, Novotný A.2
Pracoviště:  Ortopedické oddělení, FNsP Ostrava1 

Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK, FN Na Bulovce, Praha2 

mailto:sstakongres@meritis.cz
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU
Parkhotel Plzeň (U Borského parku 31, 324 04, Plzeň)

REGISTRACE
Registrovat se můžete ONLINE na webových stránkách 
www.meritis.cz/sstakongres2018

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, prosím Terezu Donátovou na tel. č. 272 774 065, 737 282 842, 
která s Vámi chybné údaje opraví případně provede požadovanou změnu. Děkujeme.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Registrační poplatek 
do 15. 6. 2018

Registrační poplatek 
po 15. 6. 2018

Člen SSTA ČLS JEP se zaplaceným 
členským poplatkem*

1 600 Kč 1 900 Kč

Nečlen SSTA ČLS JEP 1 900 Kč 2 200 Kč

SZP (sestra) 700 Kč 1 000 Kč

Fyzioterapeut 700 Kč 1 000 Kč

Doprovodná osoba 400 Kč 400 Kč

*Za člena SSTA ČLS JEP je považován ten člen, který má pro rok 2018 
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:
- volný vstup na výstavu firem
- občerstvení během přestávek

SPOLEČENSKÝ VEČER
Společenský večer se koná 25. října 2018 od 20.00 hod. 
v restauraci Na Spilce (U Prazdroje 7, Plzeň).
Autobusová doprava od Parkhotelu do restaurace a zpět bude zajištěna, odjezd busu 
z parkoviště od Parkhotelu 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.

http://www.meritis.cz/sstakongres2018
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STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou zajištěny v místě ubytování. Coffee breaky během přednášek budou zajiš-
těny v místě kongresu.

Obědy si zajišťují účastníci kongresu individuálně.

PLATBY
Česká republika - platby kongresových poplatků a ubytování proveďte, prosím převodem 
na účet číslo: 4532770207/5500 - Raifeissenbank, a.s.

Pro platby ze zahraničí IBAN účet: CZ6755000000004532770207, 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 
20.9.2018 bude vráceno 50 % hodnoty zaplaceného poplatku. Po tomto termínu není 
možné zaplacenou částku vrátit, ale delegátovo bude zaslán sjezdový materiál.

UBYTOVÁNÍ
Před rezervací pokoje, prosíme, sledujte aktuální stav volných kapacit na internetových 
stránkách kongresu www.meritis.cz/sstakongres2018

Parkhotel Plzeň
Typ pokoje Cena
sgl Standard 1 650 Kč

dbl Standard 2 100 Kč

sgl Superior 2 100 Kč

dbl Superior 2 550 Kč

Ceny ubytování
Ceny ubytování jsou vždy za 1 pokoj včetně snídaně a DPH. V případě obsazení 
dvoulůžkového pokoje dvěma osobami bude cena pokoje rozdělena na dvě částky.
Ubytování je nutné objednat do 20. 8. 2018. Po tomto termínu není možné garantovat 
volné pokoje ani kongresové ceny.

Storno ubytování
do 20. 8. 2018 - bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 20. 8. 2018 - 5. 9. 2018 - 50% z ceny zrušeného ubytování
od 5. 9. 2018 - 100 % z ceny zrušeného ubytování 

http://www.meritis.cz/sstakongres2018
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Organizační zajištění kongresu

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/sstakongres2018

TEREZA HOFFMANNOVÁ
organizace kongresu, sponzoři a vystavovatelé
tel.: 737 287 521

TEREZA DONÁTOVÁ
registrace, ubytování
tel.: 737 282 842

Důležitá data
Přihláška k aktivní účasti
Odeslání abstrakt
Přihláška k ubytování
Úhrada zvýhodněného registračního poplatku

DO 15. ČERVNA 2018

Registrujte se, prosím na 
www.meritis.cz/sstakongres2018

mailto:sstakongres@meritis.cz
http://www.meritis.cz/sstakongres2018
http://www.meritis.cz/sstakongres2018

