IX. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO
SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII

13.–14. října 2016
hotel International (Koulova 15, Praha 6)
POŘÁDÁ
Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

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

II. OZNÁMENÍ

ÚVODNÍ SLOVO
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé dámy a pánové,

je mou milou povinností pozvat Vás jménem výboru Společnosti pro
sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP na v pořadí již IX. kongres
naší společnosti, konaný tentokrát v hotelu International v pražských
Dejvicích, kterému bylo po změně majitele navráceno jeho původní
přiléhavé pojmenování. Velmi se těším na setkání v prostorách tohoto
historického objektu, pamatujícího v dobrém i zlém „šakalí léta“, a to v příjemném, časně
podzimním období, ve dnech 13. – 14. října 2016.
Po úspěchu kongresu v Olomouci v roce 2014 jsme se rozhodli zopakovat scénář organizace
za přizvání našich oborově příbuzných rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů. Obdobně jako
na předešlé akci bude vedle sekce lékařů věnována samostatná odborná sekce také problematice
sesterské a problematice fyzioterapie. Domníváme se, že daný formát nenásilného propojení
oboru ortopedické sportovní traumatologie s fyzioterapií a rehabilitací je jednou z možností,
jak tříbit a kultivovat odborné názory a posouvat tyto příbuzné obory společně kupředu.
Výbor společnosti ve snaze podporovat mladé a aktivní lékaře rozhodl, že v průběhu národních
kongresů SSTA, počínaje kongresem letošním, budou pravidelně udíleny ceny za nejlepší
přednášky ve formě čestného uznání a finančního příspěvku na kongresové výdaje v rámci
našeho oboru. V letošním roce bude poprvé vyhlášena také soutěž o nejlepší publikaci, a to
pro období 2016 – 2018. V rámci kongresu budou též udělena případná další čestná členství.
Pevně doufám, že bude letošní kongres, obdobně jako předešlé akce, odborným obohacením pro
všechny zúčastněné stejně tak jako příjemným setkáním všech přátel sportovní traumatologie
a artroskopie.
Těším se na viděnou v Praze v době babího léta.

V úctě,
	doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
předseda SSTA ČLS JEP
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TÉMATA KONGRESU
LÉKAŘSKÁ SEKCE:
• Problematika chondrálních lézí

MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU
hotel International
Koulova 15/1501
160 00 Praha 6 -Dejvice

• Poranění vazivového aparátu u dětí a dospělých
• Sportovní traumatologie
• Varia

FYZIOTERAPEUTICKÁ SEKCE:
• Fyzioterapie a rehabilitace po poranění vazivového
aparátu
• Rekondice pacientů po poranění kloubní
chrupavky a sportovních úrazech

POŘADATELÉ

Společnost pro sportovní
traumatologii a artroskopii
České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně
ve spolupráci s
Klinikou dětské a dospělé ortopedie
a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

SESTERSKÁ SEKCE:
• Instrumentace při různých typech ošetření
kloubní chrupavky
• Instrumentace při operativě v oboru sportovní
traumatologie

PREZIDENT KONGRESU

Doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph. D.
předseda SSTA ČLS JEP

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph. D.
MUDr. Radim Kalina, Ph. D.
Doc. MUDr. Libor Paša, Ph. D.
Doc. MUDr. Aleš Podškubka, Ph. D.
MUDr. Pavel Sadovský
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc.
MUDr. Petr Zeman, Ph. D.

ZÁŠTITA KONGRESU
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
ministr zdravotnictví České republiky
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
ředitel FN Motol
Prof. MUDr. Vladimír Komárek CSc.
děkan 2. lékařské fakulty UK
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU 13.–14. 10. 2016
LÉKAŘSKÁ SEKCE
ČTVRTEK 13. ŘÍJNA 2016
07.30–17.00

Registrace

08.30–09.00

Slavnostní zahájení kongresu

09.00–10.30

Odborný program

10.30 – 11.00

Coffee break

11.00 – 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 – 00.30 Společenský večer
PÁTEK 14. ŘÍJNA 2016
07.30 – 14.30

Registrace

09.00 – 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
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SEKCE SESTER
ČTVRTEK 13. ŘÍJNA 2016
13.30 – 13.40 Zahájení sesterské sekce
13.40 – 15.00

Odborný program

15.00 – 15.30

Coffee break

15.30 – 17.00

Odborný program

SEKCE FYZIOTERAPEUTŮ
PÁTEK 14. ŘÍJNA 2016
11.30 – 11.40 Zahájení fyzioterapeutické sekce
11.40 – 13.00
13.00

Odborný program
Zakončení fyzioterapeutické sekce
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INFORMACE K ODBORNÉMU PROGRAMU
JEDNACÍ JAZYK
Jednacím jazykem kongresu je čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu).

POKYNY PRO ZÁJEMCE O AKTIVNÍ ÚČAST
Zájemce o aktivní účast žádáme, aby nejdéle do 7. září 2016 přihlásili svá sdělení formou
vyplněného registračního formuláře (viz příloha) nebo e-mailem na adresu:
kongresSSTA2016@meritis.cz.
Uveďte jméno autora, popřípadě jména spoluautorů, jméno prezentujícího autora, pracoviště,
kontaktní poštovní a e-mailovou adresu. Dále, prosíme uveďte preferovanou sekci (lékařská,
sesterská, fyzioterapeutická), ve které chcete přednášku prezentovat.
Současně je třeba zaslat strukturovaný abstrakt.
Abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku
svého příspěvku. Nebudou zasílány korektury.

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKT
Abstrakta zasílejte elektronicky:
• f ormát Word, řádkování jednoduché, velikost písma 12 bodů, písmo Times New Roman;
• r ozsah abstraktu maximálně 300 slov (mimo záhlaví);
• z áhlaví musí obsahovat název, jména autorů (podtrženo jméno osoby, která bude práci
prezentovat), pracoviště autorů;
• a bstrakta psát v češtině, slovenštině nebo angličtině
•p
 ožadujeme strukturovaná abstrakta: cíl, metodika, výsledky, závěry. Na konec abstraktu
uveďte kontaktní e-mailovou adresu.
ABSTRAKT, prosíme, odeslat nejpozději do 7. 9. 2016.
Do předmětu e-mailu napište heslo „abstrakt“ + preferovanou sekci (lékařská, sesterská,
fyzioterapeutická).
ON-LINE NA:
www.meritis.cz/kongresSSTA2016
nebo e-mailem: kongresSSTA2016@meritis.cz
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho sdělení Vám zašleme elektronicky nejpozději
do 15. 9. 2016.
Vzorový abstrakt
Název přednášky:
Autoři:
Pracoviště:
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NOVINKY V AMBULANTNÍ ARTROSKOPII
Novák J.1, Novotný A.2
Ortopedické oddělení, FNsP Ostrava1
Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK, FN Na Bulovce, Praha2

VŠEOBECNÉ INFORMACE
MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU
hotel International (Koulova 15, 160 00 Praha-Dejvice), www.internationalprague.cz

REGISTRACE
Registrační formulář je přiložen k tomuto II. oznámení nebo je k dispozici on-line na webových
stránkách www.meritis.cz/kongresSSTA2016
Prosíme o jeho vyplnění a zaslání zpět společně s platbou registračního poplatku, popř.
ubytování, oběda na adresu organizační agentury Meritis s.r.o., Obrovského 644/5, 141 00
Praha 4 nebo faxem na 272 767 597 nejpozději do 15. srpna 2016.
Preferujeme on-line registraci.
		

REGISTRAČNÍ POPLATKY
Ceny včetně DPH

Do 15. srpna 2016

Od 16. srpna 2016

Členové SSTA ČLS JEP*

1 500 Kč

1 800 Kč

Nečlenové SSTA ČLS JEP

1 800 Kč

2 100 Kč

600 Kč

900 Kč

SZP, fyzioterapeuti

Doprovodná osoba
300 Kč
300 Kč
* Za člena SSTA ČLS JEP je považován ten člen, který má pro rok 2016 zaplacené členské
poplatky. Tyto údaje budou prověřovány s SSTA.
Společenský večer se koná ve čtvrtek 13. října 2016 od 20.00 hod. v Kongresovém sále hotelu
International. Cena vstupenky je 500 Kč.
Registrační poplatek zahrnuje:
• účast na odborných zasedáních kongresu
• kongresové materiály
• volný vstup na výstavu firem
• občerstvení během kávových přestávek
Registrační poplatek doprovodné osoby zahrnuje:
• volný vstup na výstavu firem
• občerstvení během kávových přestávek
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Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16.
Lékaři, kteří se zúčastní kongresu, dostanou po jeho skončení certifikát ohodnocený kredity
ČLK, SPZ kredity ČAS, fyzioterapeuti kredity UNIFY ČR.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou zajištěny v místě ubytování. Coffee breaky během přednášek budou zajištěny
v místě konání kongresu.
Obědy si zajišťují účastníci kongresu individuálně.

PLATBY
Česká republika – platby kongresových poplatků a ubytování proveďte převodem na účet
číslo: 4532780237/5500 – Raiffeisenbank a.s.
Pro platby ze zahraničí IBAN účet: CZ8155000000004532780237, SWIFT kód RZBCCZPPXXX.
Variabilní symbol bude automaticky vygenerován při on-line registraci a zaslán na Váš e-mail.
Při registraci jiným způsobem Vám bude číslo variabilního symbolu zasláno. Veškeré platby jsou
uvedeny včetně DPH a jsou považovány za zálohy. Příjmové daňové doklady budou vystaveny
na místě. Prosíme o zaslání kopie platby nebo složenky společně s registračním formulářem.
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 nutno nahlásit organizační agentuře písemně. Při zrušení účasti
do 31. srpna 2016 bude vráceno 50% hodnoty zaplaceného poplatku. Po tomto termínu není
možné zaplacenou částku vrátit, ale delegátovi bude zaslán sjezdový materiál.
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UBYTOVÁNÍ
Před rezervací pokoje, prosíme, sledujte aktuální stav volných kapacit na internetových
stránkách kongresu www.meritis.cz/kongresSSTA2016
Hotel

Adresa

www.internationalprague.cz
Koulova 15, 160 00 Praha 6
Hotel International Prague****
1/1 jednolůžkový pokoj
1/2 dvoulůžkový pokoj

Cena
1/1
1/2

2.700 Kč
2.700 Kč

Ceny ubytování
Ceny ubytování jsou vždy za 1 pokoj (tzn. 1/1 – 1 osoba; 1/2 – 2 osoby) včetně snídaně a DPH.
V případě obsazení dvoulůžkového pokoje dvěma osobami bude cena pokoje rozdělena na dvě
částky.
Ubytování je nutné objednat do 15. 8. 2016. Po tomto termínu není možné garantovat volné
pokoje ani kongresové ceny.
Storno ubytování
do 15. 8. 2016

bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč

od 16. 8 2016 – 31. 8. 2016

50 % z ceny zrušeného ubytování

od 1. 9. 2016

100 % z ceny zrušeného ubytování

Dne 12. října 2016 od 19 hod. proběhne mezi lékaři hokejové utkání ČR-SR.
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ORGANIZAČNÍ
ZAJIŠTĚNÍ KONGRESU
Meritis, s.r.o.
Obrovského 644/5
141 00 Praha 4

e-mail: kongresSSTA2016@meritis.cz
tel.: 272 774 065
fax: 272 767 597
www.meritis.cz/kongresSSTA2016
DITA BÍLKOVÁ
organizace kongresu, sponzoři a vystavovatelé
tel.: 739 571 536
TEREZA DONÁTOVÁ
registrace, ubytování
tel.: 737 282 842

DŮLEŽITÁ DATA:
• Přihláška k ubytování
• Úhrada zvýhodněného registračního poplatku

DO 15. SRPNA 2016
• Přihláška k aktivní účasti do 7. 9. 2016
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Když chceš být na
špici mini invazivní
jednodenní
ortopedické
chirurgie...
Inovační technologie a techniky Arthrex jsou
leadrem v pokroku při přechodu z hospitalizační
péče k jednodenní chirurgii.
Od artroskopie, chirurgie hlezna a předloktí přes
orthobiologickou léčbu a trauma končetin až k mini
invazivním částečným a totálním kloubním artroplastikám, Arthrex je tím kdo udává směr a nové
možnosti v rozvoji jednodenní chirurgie.

...je tady Arthrex

www.arthrex.com

Aspironix s.r.o., Výhradní distributor Arthrex.

