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

 
 

Zpráva z Mezioborového sympozia dětských chirurgů, traumatologů a fyzioterapeutů 

 

Ve dnech 4.-6. listopadu 2015 se konalo Mezioborové sympozium dětských chirurgů, 

traumatologů a fyzioterapeutů s mezinárodní účastí, které pořádaloTraumatologické centrum 

FN Ostrava a Lékařská fakulta OU.  

Jde o jednu z aktivit projektu Prevence dětských úrazů FN Ostrava NF-CZ11-OV-1-014-2015 

financovaného v období 2015–2016 z Norských fondů. Součástí projektu je řada aktivit. 

Jednou z nich jsou, kromě investic do přístrojového vybavení, i vzdělávací aktivity, jejichž 

součástí je i zmíněné sympozium. 

 

  
Obr. 1: Úvodní diapozitiv, registrace, foto Jana Gójová  

 

 Prezidentem kongresu byl doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., přednosta Traumatologického 

centra FN Ostrava, který v Čestném předsednictvu přivítal MUDr. Svatopluka Němečka, 

MBA, ministra zdravotnictví ČR, prof. MUDr. Miroslava Rysku, CSc., předsedu České 

chirurgické společnosti ČLS JEP, doc. MUDr. Pavla Zonču, Ph.D., FRCS, děkana Lékařské 

fakulty OU a náměstky ředitele MUDr. Josefa Srovnala a Ing. Petru Lampartovou.  
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Obr. 2: Čestné předsednictvo: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví, MUDr. Josef Srovnal, 

náměstek ředitele pro léčebnou péči, doc. MUDr. Pavel Zonča, PhD., FRCS, děkan Lékařské fakulty OU, prof. 

MUDr. Miroslav Ryska, CSc., předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP, Foto: Jana Gójová 

 

 

Obr. 3: Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., prezident sympozia, Foto: Jana Gójová 
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Mezi účastníky sympozia byli nejen představitelé české dětské traumatologie, ale i slovenské 

a polské. Hostem sympozia byl prof. Bernd Domres, představitel medicíny katastrof 

z Institutu medicíny katastrof v Tubingenu, který přednesl dvě přednášky s názvy Cross-

Border Cooperation in Disaster and Emergency Medicine a Organisation and Treatment in 

Burn Disaster Incidents. Českou společností pro úrazovou chirurgii ČLS JEP byl prof. 

Domres oceněn Typovského medailí. Taktéž prim. MUDr. Jiří Tesař, CSc. byl za úsilí při 

rozvoji úrazové chirurgie oceněn Čestným členstvím ČLS JEP. Obě ocenění předat prezident 

kongresu doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.  

 
Obr. 4: prezident kongresu při předávání ocenění prof. B. Domresovi, Foto: Jana Gójová 

 

Sympozia se zúčastnilo víc jak 200 odborníků diskutované problematiky. Mezi hlavní témata 

sympozia patřila: 1. Polytrauma u dětí, 2. Dopravní a sportovní úrazy u dětí včetně 

rehabilitace a 3. Syndrom týraného dítětě včetně Dětských kriminálních úrazů jak v lékařské, 

tak nelékařské sekci. Mezi posterovou sekci byl zařazen i Výukový videoprogram 

konzervativní léčby dětských zlomenin. Celkem zaznělo víc jak 40 přednášek.  
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Obr. 5: Prof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc. Foto: Jana Gójová 

 

Byl vydán sborník přednášek s ISBN 978-80-906002-6-3. Česká lékařská komora v rámci 

vzdělávání ohodnotila sympozium celkem 8 kredity dle Stavovského předpisu č. 16 (číslo 

akreditace 0020/16/2001, číslo akce 41225). Akce byla taktéž registrována POUZP pod 

číslem OZ 1562/15 K dle Vyhlášky č. 4/2010 ve výši 4 kreditů za pasivní účast. 

Hlavním cílem všech odborníků je záchrana života dítěte a s využitím prostředků ucelené 

rehabilitace pak prevence negativního dopadu traumatu na další vývoj dítěte, na jeho kvalitu 

života společně  s podporou participace a integrace. Dalším cílem je předcházet vzniku úrazů 

u dětí, zabývajících se profesionálním sportem. Součástí tohoto cíle je  i primární prevence 

vzniku sportovních úrazů u dětí ve sportovních a tělovýchovných zařízeních edukací rodičů.“ 

Tyto myšlenky doc. MUDr. Leopolda Plevy, CSc. byly před slavnostním zahájením mediálně 

diskutovány společně s MUDr. Svatoplukem Něměčkem, MBA., prof. MUDr. Petrem 

Havránkem, DrSc., prof. MUDr. Pavlem Pafkem, DrSc. a jinými odborníky.  
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Obr. 6: Prof. MUDr. Jiří Látal, DrSc., slavnostní ukončení sympozia, Foto: Jana Gójová 

 

V pátek dne 6. listopadu 2015 sympozium slavnostně ukončil prof. MUDr. Jiří Látal, DrSc. 

z Kliniky úrazové chirurgie v Bratislavě slovy, že se jednalo o první sympozium, které se na 

léčení dětských polytraumat dívá z pohledu mezioborové spolupráce, jež je v této oblasti 

nezbytná a neustále se rozvíjí, a proto je dialog nutný. 
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Obr. 7: Auditorium, Foto: Jana Gójová 

 

 
 
 

Za organizační výbor 

Mgr. Pavla Segarová 
 


