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ÚVOD

Prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.  
Odborný garant akce
Edukační centrum praktické anatomie

Vážení kolegyně a kolegové,
rádi bychom vás pozvali na preparační kurz zaměřený na otevřené 
rekonstrukční techniky v oblasti ramene a lokte. Tento kurz je určený spíše 
pro zkušenější operatéry se znalostí problematiky, kteří mají zájem o 
prohloubení svých znalostí o témata méně frekventní. Kurz zahrnuje 
vybrané operační výkony, které věřím, že jsou zajímavé a to případně i pro 
přihlížející účastníky z řad lékařů jiných odborností či fyzioterapeutů. 

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Doc. MUDr. David Musil, Ph.D.

Prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
IC Klinika Brno s.r.o.

Ortopedické oddělení
Klinika Dr. Pírka s.r.o.

MUDr. Tomáš Lena 

Ortopedické oddělení
Nemocnice České Budějovice a.s.

Ortopedické oddělení
Nemocnice České Budějovice a.s.

MUDr. Zdeněk Vodička



  
Registrace:
registrační formulář je k dispozici na 

Počet přihlížejících účastníků je omezen 15 místy - účastníci budou 
přítomni při teoretické části kurzu a na pitevně pak mohou sledovat 
aktivní účastníky při preparacích. Zúčastnit se mohou lékaři, nelékaři, 
fyzioterapeuti a jiní zdravotničtí pracovníci.

Počet účastníků:
K praktické části kurzu je připraveno 15 pracovních míst 
pro 30 účastníků praktických preparací

Poplatek pro aktivní účastníky i přihlížející zahrnuje:

www.ecpa-cz.com

Registrační poplatek pro přihlížející
1 500,-Kč, € 60 (vč. DPH)

Uhrazení registračního poplatku nejpozději do - 31.7.2021

odborný program + praktická cvičení (aktivní či pasivní účast dle 
registrace), ochranný oděv, občerstvení o přestávkách a oběd

Po registraci Vám budou zaslány platební podmínky pro uhrazení 
registračního poplatku.

Komunikace:
český jazyk

Registrační poplatek pro aktivní účastníky s praktickou 
preparací 
 10 000,-Kč, € 400 (vč. DPH)

ZÁKLADNÍ INFORMACE



PROGRAM 

 9,30 - 10,00 Přestávka - občestvení

 RM - latisimus, trapéz 

 Anatomická rekonstrukce inveter. AC nestability Musil

 Transpozice m. latisimus do RM Musil

 7,30 -  8,00 Registrace

 Bolestivá nestabilita AC Musil
 Otevřené výkony při nestabilitě GH Lena
 Retroverze glenoidu při instabilitách  Lena

 Inveterované luxace GH kloubu Čižmář 
 Otevřená rekonstrukce RM Musil

 8,00 -  9,30 Zahájení 

 Svalové transpozice u ireparabilních defektů  Musil

 a dysplaziích glenoidu

 Přesun na praktická cvičení

10,00 - 12,30 Latarjet  Lena

 Alternativní stabilizátory AC Čižmář

 Transpozice m. trapezius do RM  Musil
 Korekce retroverze glenoidu kostním štěpem Lena

12,30 - 13,30 Oběd 



PROGRAM 

 Impl. TEP  lokte T&T Vodička
 Rekonstrukce LUCL Čižmář

 k prox. předloktí   

Zakončení kurzu

 Extenzivní přístup k ventrální straně  Čižmář

 Artrolýza lokte - přední kapsulectomie Vodička

 Pakloub humeru s/bez parézy radiálního nervu  Čižmář
 (anatomická, reverzní)   

 Rigidita lokte Vodička
 Distální biceps - parciální a inveterované léze  Čižmář
 TEP lokte a její komplikace Vodička

13,30 - 14,00 Úrazová CKP/TEP ramene Lena 

14,30 - 16,00 implantace CKP/reverzní protézy ramene T&T Lena

 14,00 - 14,30 Přestávka - občerstvení
 Přesun na praktická cvičení

 AL extenzivní přístup na celý humerus Čižmář

 Chron. nestabilita loketního kloubu:  Vodička
 mediální/ laterální

 Náhrada ul kolat vazu  Vodička

 



 MÍSTO KONÁNÍ KURZU

 Anatomický ústav LF MU 

Anatomický ústav LF MU v Brně je součástí nového Univerzitního 
kampusu,  který se nachází v Brně - Bohunicích.  Městskou dopravou je 
kampus vzdálen cca 20 min. od středu města. Z hlavního vlakového i 
autobusového nádraží se k Anatomickému ústavu  dopravíte autobusem č. 
61 (zastávka Hlavní nádraží).
Jízdní řády městské hromadné dopravy najdete také na internetu: 
www.dpmb.cz.
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1 - parkování zdarma - 49.1774178N, 16.5642717E
2 - parkování zdarma - 49.1757892N, 16.5639019E
3 - parkování zdarma - 49.1746161N, 16.5822564E - Kaufland
4 - parkování zdarma + placené - 49.1791272N, 16.5690211E
x - parkování zrušeno

    -Anatomický ústav - 49.1771997N, 16.5735000E

Možnosti parkování - dle aktuální situace je možná změna



Organizační zajištění:                                     

Edukační centrum praktické anatomie s.r.o.
                                                  
Bratří Čapků 14                                                        i.cizmar@ecpa-cz.com                                                                    
602 00   Brno                                                   +420 777 050 151
www.ecpa-cz.com                                                    m.vyskocilova@ecpa-cz.com
info@ecpa-cz.com                                                   +420 721 357 930  

 PARTNEŘI PODÍLEJÍCÍ SE NA PROJEKTU

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu
ČLK č.16  a bude ohodnocena příslušným počtem kreditů

bude doplněno .
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