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slovo úvodem
vážení přátelé,

v rámci projektu prevence dětských 
úrazů bych vás rád pozval na mezi-
oborové sympozium dětských chirur-
gů, traumatologů a fyzioterapeutů, 
které je zaměřené na výměnu zku-
šeností v ošetřování dětských úrazů.

sympozium je taktéž zaměřeno na 
mezioborovou spolupráci s odborníky 
zabývajícími se syndromem týraného 
dítěte. 

doufám, že vás problematika dět-
ských úrazů a jejich prevence plně 
zaujme a v dalších ročnících budeme 
dále rozšiřovat naši vzájemnou spo-
lupráci a pokračovat v tradici česko-
polsko-slovenských dětských trau-
matologických dnů. 

sympozium je zaměřeno na vzdělává-
ní zaměstnanců v léčení dětských úra-
zů v rámci mezioborové spolupráce. 

pReZident kongResu
doc. mudr. leopold pleva, Csc.

Čestné předsedniCtvo
mudr. svatopluk němeček, mBa 

ministr zdravotnictví ČR

doc. mudr. david Feltl, ph.d., mBa 
zastupující ředitel FN Ostrava

prof. mudr. Jan lata, Csc. 
rektor Ostravské univerzity v Ostravě

doc. mudr. pavel Zonča, ph.d., FRCs 
děkan Lékařské fakulty OU Ostrava

miroslav novák 
hejtman Moravskoslezského kraje



téma
1. polytrauma u dětí
2. dopravní a sportovní úrazy u dětí
3. Rehabilitace u dětských úrazů
4. syndrom týraného dítěte, dětské kriminální úrazy

Součástí sympozia bude sekce nelékařských pracovníků ve zdravotnictví na 
výše uvedená témata. 

vědeCký výBoR
mudr. ivo kopáček
mudr. petr prusenovský
mudr. Rudolf vronský

oRganiZaČní výBoR
Bc. miroslava Berková
mgr. pavla segarová
Bc. linda sližová

místo a datum konání 
Rožnov p. Radhoštěm, 4. - 6. listopadu 2015 

Beskydský hotel Relax 
Rekreační a rehabilitační zařízení

ZaháJení: 
5. listopadu 2015 v 10.00 hodin 
společenský program 5. listopadu 2015 od 19.00 hodin Beskydský hotel Relax

RegistRaCe:
4. 11. 2015 - od 14.00 h – 20.00 h – Beskydský hotel Relax
5. 11. 2015 - od 08.00 h – 10.00 h – Beskydský hotel Relax



stRavování: 
účastníci si stravování mohou objednat přímo na místě při registraci.
účast je bezplatná. 

Časový plán

4. listopadu 2015 - středa
14.00 h – 20.00 h Registrace účastníků sympozia, Beskydský hotel Relax
14.00 h výbor České společnosti pro úrazovou chirurgii Čls Jep, 

Beskydský hotel Relax
17.00 h výbor České chirurgické společnosti Čls Jep

5. listopadu 2015 - ČtvRtek
08.00 h – 10.00 h Registrace účastníků sympozia, 
 Beskydský hotel Relax  
10.00 h slavnostní zahájení sympozia
10.30 – 12.30 h vědecký program – lékařská sekce
10.30 – 12.30 h odborný program – nelékařská sekce
12.30 - 14.30 h oběd
14.30 - 16.30 h vědecký program – lékařská sekce
14.00 - 16.30 h odborný program – nelékařská sekce
17.00 – 17.50 h počítačové programování osteosyntéz 
17.50 – 18.20 h  telemedicína v praxi
19.00 h společenský večer – Beskydský hotel Relax

6. listopadu 2015 - pátek
10.00 – 12.00 h vědecký program – lékařská sekce
12.00 h slavnostní ukončení sympozia – Beskydský hotel Relax



Vědecký program – Lékařská sekce

ČtvRtek 5. 11. 2015,  
Beskydský hotel Relax
10.00 hodin
Slavnostní zahájení
Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm - Atrium

Čestné předsedniCtvo: 
NĚMEČEK, S., FELTL, D., ZONČA, P., LATA, J., NOVÁK, M., PLEVA, L.

prof. Jerzy Osemlak - pro memoriam
osemlak, p. - uniwersytecki szpital dzieciecy, lublin, polsko

i. Blok
10.30 – 12.30 hodin - Atrium

polytRauma u dětí
Předsednictvo: Gál, P., Havránek, P., Plánka, L.

1. Primární, sekundární a terciální prevence dětských úrazů - nezbytná triá-
da činnosti Centra dětské traumatologie NF-CZ11-OV-1-014-2015
pešl, t., havránek, p., Jandová, l. - kdCht thomayerova nemocnice 
(15 minut)

2. Role primárního a sekundárního transportu v péči o dětské pacienty s po-
lytraumatem
kučerová, m., pešl, t., škvorová, t., havránek, p. - kdCht tn a 3 lF uk, tho-
mayerova nemocnice
(15 minut)



3. Praktické zkušenosti s ošetřením dětských traumat v epicentru zemětře-
sením postiženého Nepálu
krtička, m.1, květoňová, a.2, nestrojil, p.1., Ragan J. 1 - 1klinika úrazové chirurgie 
Fn Brno, lF mu, 2klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fn Brno, 
lF mu
(15 minut)

4. Specifika diagnosticko-léčebného přístupu k dětskému polytraumatu
havránek, p., pešl, t., Fait, m.- klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. lF 
uk a Ftnsp
(15 minut)

5. Metody Damage control surgery u dětí
pleva, l., prusenovský, p., Ječmínek, vl. – traumatologické centrum Fn ostrava 
a ústav medicíny katastrof lF ou
(15 minut)

6. Struktura organizací zabývajících se prevencí dětských úrazů v EU
plánka, l. - klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fn Brno
(10 minut)

7. Úmrtnosť na dopravné úrazy u detí v Slovenskej republike 1993-2014
Bražinová, a. - katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a soci-
álnej práce, trnavská univerzita 
(10 minut)

8. Smrteľné úrazy a úrazy vyžadujúce hospitalizáciu u detí v EU
majdan, m. - katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociál-
nej práce, trnavská univerzita 
(10 minut)

Diskuze  12.15 - 12.30 hodin
Oběd  12.30 – 14,30 hodin Beskydský hotel Relax
 



ii. Blok
14.30 – 16.30 hodin - Atrium

dopRavní a spoRtovní úRaZy 
u dětí vČetně RehaBilitaCe
Předsednictvo: Pešl, T., Sýkora, Ľ., Kitka, M.

9. Tupá poranění břicha u dětí
kopáček, i., prusenovský, p., pleva, l., varady-Brázová, t. - traumatologické 
centrum Fn ostrava a ústav medicíny katastrof lF ou
(10 minut)

10. Tupé poranenia brucha po dopravných nehodách u detí - náš menežment
Fuňáková, m., sýkora, Ĺ, trnka, J., šandorová, d. - klinika detskej chirurgie lF 
uk a dFnsp Bratislava
(10 minut)

11. Výskyt, diagnostika a taktika liečby poranení uropoetického systému
kitka, m., ivanecký, š., kňazovický, m. - klinika úrazovej chirurgie – traumacen-
trum lF a un košice
(10 minut)

12. Některé aspekty prevence sportovních úrazů u dětí
Rydlo, m., demel, J., pleva, l. - interní klinika Fno, traumatologické centrum 
a ústav medicíny katastrof lF ou
(10 minut)

13. Prevence dětských úrazů v exponovaných nestandardních situacích
kocmichová, B. a kol. - kdCh Fnm 2. lF uk a Fn motol 
(10 minut)

14. Ťažké kraniocerebrálne poranenie u batoľaťa
Červená Z.1, Fabianová s. 1, macko v. 2 mazuch J. 3 - 1súdno-lekárske pracovisko 
údZs, 2expert group, k. s., Bratislava, 3Chirurgická klinika unm a JlF uk martin
(15 minut)



15. Poranění horní krční páteře u dětí školního věku
mrůzek, m., paleček, t. – neurochirurgická klinika Fn ostrava
(15 minut)

16. Poranění cév u zlomenin distálního humeru a kompartment syndrom 
horní končetiny u dětí
kopáček, i., pleva, l. – traumatologické centrum Fn ostrava a ústav medicíny 
katastrof lF ou
(15 minut)

17. Chirurgická léčba a rehabilitace dětí u suprakondylických zlomenin hu-
meru - vzdálené výsledky
osemlak, p., lewandowski, i. - uniwersytecki szpital dzieciecy, lublin, polsko
(15 minut)

18. Zlomenina klíční kosti u dětských hokejistů
demel, J., pleva, l., Rydlo, m. – traumatologické centrum Fn ostrava a lF ou
(15 minut)

Diskuze 16.10-16.30 hodin

17.00 – 17.50 hodin klubovna Beskydského hotelu Relax 
počítačové programování osteosyntéz 
madeja, R. pleva, l. – traumatologické centrum Fn ost-
rava

17.50 – 18.20 hodin klubovna Beskydského hotelu Relax 
telemedicína v praxi 
majerik v. – nWt a. s. Zlín

19.00 hodin  společenský večer – Beskydský hotel Relax



odBoRný pRogRam – 
nelékařská sekCe
Čtvrtek 5. 11. 2015, Beskydský hotel Relax 10.00 hodin

slavnostní ZaháJení
Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm - Atrium

Čestné předsedniCtvo: 
NĚMEČEK, S., FELTL, D., ZONČA, P., LATA, J., NOVÁK, M., PLEVA, L.

prof. Jerzy Osemlak - pro memoriam
osemlak, p. - uniwersytecki szpital dzieciecy, lublin, polsko

i. Blok
10.30 – 13.00 hodin - Kinosál

předsedniCtvo: 
Berková, m., kopáček, i., Rymářová, i.

19. Netradiční příčiny úrazů aneb „to nevymyslíš“
Cibulková, p., - kZ, mn dětské úrazové centrum ústí n. labem
(15 minut)

20. „SAMUEL“
Cieciotková, s., ozdincová, J., palmaiová, e. - ZZs msk
(15 minut)



21. Syndrom CAN a primární prevence
Rothová, m., kZ, mn dětské úrazové centrum ústí n. labem
(15 minut)

22. Incidence dětských traumat na UP FNO
przeczková, p., kosinová, J. - oCp up Fn ostrava
(15 minut)

23. Ošetřovatelská péče u dítěte s bodným poraněním
Růžičková, g., Blumensteinová, a. - Chirurgická klinika Fno
(15 minut)

24. Ošetřovatelská péče u dítěte po polytraumatu
sedláčková, l., Brožová, š. - Chirurgická klinika Fno
(15 minut)

25. Úrazy dětí na Centru plastické chirurgie a chirurgie ruky
nováková, k., paciorek, m., gracová, R. - Centrum plastické chirurgie a chirur-
gie ruky Fno
(15 minut)

26. Trauma ledviny léčeno konzervativně
štefanová, d., štefková, B. - Cos urologické oddělení Fno
(15 minut)

Shrnutí bloku a diskuze: 12.30-13.00 hodin
Oběd 13.00 – 14,00 hodin Beskydský hotel Relax



ii. Blok
14.00 – 16.30 hodin 

předsedniCtvo: 
Tesař, J., Chwalková, I., Madeja, R.

27. Zlomeniny u dětí
aghová, y., kadrliaková, k. - tC Fn ostrava
(15 minut)

28. Peroperační pozice pacienta a RTG zesilovače při osteosyntéze kolenního 
a hlezenního kloubu (NF-CZ11-OV-1-014-2015)
lehocká, J. - kdCht thomayerova nemocnice
(15 minut)

29. Technika osteosyntézy zlomenin proximálního radia u dětí
Zachová, n. – klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. lF uk a thomayerovy 
nemocnice praha

30. Hra jako rehabilitační prostředek i cíl
šámalová, h., hrubišová, B. - klR Fno
(15 minut)

31. Role rodiny v rehabilitační léčbě
šolcová, d., Zádrapová, m. - klR Fno
(15 minut)

32. Neziskový sektor, představení NF MH
Chasáková, m. - nadační fond modrý hroch, Brno
(15 minut)

33. Trombogard, aneb co také umí nové hemostatické krytí
schlemmerová, m. – Bella Bohemia, s.r.o. praha
(15 minut)



34. Hemagel v klinické praxi, kazuistiky a novinky
hajná, Z. - apotex
(15 minut)

Shrnutí bloku a diskuze: 16.00 - 16.30 hodin
19.00 hodin Společenský večer – Beskydský hotel Relax

vědeCký pRogRam – lékařská 
sekCe
Pátek 6. 11. 2015, Beskydský hotel Relax

iii. Blok 
10.00 – 12.00 hodin

syndRom týRaného dítěte, 
dětské kRiminální úRaZy
Předsednictvo: Pleva, L., Slaný J., Kudrna, K.

35. Termická poranění u dětí, jejich následky a prevence
kadlčík, m., Zámečníková, i. - popáleninové centrum Fno
(15 minut)

36. Hyperbarická komora - využití u dětských úrazů 
osemlak, p., lewandowski, i. - uniwersytecki szpital dzieciecy, lublin, polsko
(15 minut)

37. Syndom CAN (syndrom týraného dítěte) - zkušenosti soudního znalce Ja-
roslav Slaný
slaný, J.- trnavská univerzita v trnavě, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
(15 minut)



38. Syndróm týraného dieťaťa - naše skúsenosti na Klinike detskej chirurgie 
v Bratislave
šandorová, d., sýkora, Ĺ., trnka, J., Jáger, R. - kdCht tn a 3 lF uk, thomayero-
va nemocnice
(15 minut)

39. Násilí vůči dítěti v soudně-lékařské praxi
smatanová, m., dvořáček, i. – ústav soudního lékařství Fn ostrava
(15 minut)

40. Týrané dítě a zdravotníci-syndrom CAN
Jelen, s., novotný Z. – Centrální příjem Fn ostrava a ústav medicíny katastrof 
lF ou, dětské centrum domeček ostrava
(15 minut)

diskuZe
11.30 - 12,00 hodin

12.00 hodin Slavnostní ukončení sympozia – Beskydský hotel Relax

posteRy
Výukový videoprogram konzervativní léčby dětských zlomenin
vronský, R., Berková, m. - traumatologické centrum Fno

Mobilita po úrazu dolní končetiny 
Chwalková i., Zádrapová m., Jozefáková l. - klR Fno

Péče o sádrovou fixaci – doporučení rodičům
Berková m. - traumatologické centrum Fno



pRoJekt „pRevenCe dětskýCh 
úRaZů Fn ostRava“
Program CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ v rámci Norských fon-
dů 2009 - 2014

Cíl předkládaného pRoJektu
Snížení dětské mortality a morbidity v důsledku úrazů zefektivněním aktivit 
sekundární a terciární prevence.

Cílová skupina
•	 Dětská	populace	a		jejich	rodiče
•	 Odborná	veřejnost

společným jmenovatelem je kromě včasné a kvalitní diagnosticko-terapeu-
tické intervence především důraz na týmovou spolupráci jednotlivých pe-
čujících odborností. při péči o dětskou kategorii pacientů je rovněž zásadní 
přihlížet ke specifikům dětského věku a rozhodující pro úspěch je spolupráce 
s rodiči dítěte.  
Hlavním cílem všech odborníků je záchrana života dítěte a s využitím pro-
středků ucelené rehabilitace pak prevence negativního dopadu traumatu na 
další vývoj dítěte, na jeho kvalitu života společně  s podporou participace a in-
tegrace. dalším cílem je předcházet vzniku úrazů u dětí, zabývajících se profe-
sionálním sportem. součástí tohoto cíle je  i primární prevence vzniku sportov-
ních úrazů u dětí ve sportovních a tělovýchovných zařízeních edukací rodičů.



nemocnice akreditovaná

Joint Commission international

Fakultní nemocnice Ostrava
Prevence dětských úrazů FN Ostrava
NF-CZ11-OV-1-014-2015

Beskydský hotel Relax, 
Rožnov pod Radhoštěm

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků
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Česká společnost úrazo
vé

 c
hi

ru

rgie *

Ministerstvo 
fi nancí


