
Funkční kurz dětské traumatologie (návrh struktury a náplně kurzu) 

Kurz 1 

Určen pro: lékaře pracující na odd. dětské chirurgie, ortopedie, chirurgie, traumatologie 

 

Cíl kurzu: Získání základních dovedností v diagnostice a léčbě dětského skeletálního traumatu 

 

Podmínka přihlášky: Absolvování chirurgického kmene nebo ortopedického kmene. 

 

Náplň: Dva jednodenní kurzy s přednáškami a praktickými cvičeními 

 

1. Poranění horní končetiny 

Přednášky s tématikou skeletálního poranění jednotlivých kostí, interaktivní diskuse 

Praktická cvičení: základní fixační obvazy, užívané při léčbě dětských zlomenin, klínování 

sádrového obvazu na předloktí, syntetické obvazy 

2. Poranění dolní končetiny 

Přednášky s tématikou skeletálního poranění jednotlivých kostí, interaktivní diskuse 

Praktická cvičení: klínování sádrového obvazu na bérci, syntetické obvazy 

 

Závěr kurzu: certifikát 

 

Oprávnění po absolvování: pokročit ke kurzu 2 

 

Předpokládaný počet frekventantů ročně: 20 

 

Kurz 2 

Určen pro: lékaře pracující na odd. dětské chirurgie, ortopedie, chirurgie, traumatologie 

 

Cíl kurzu: získání dovedností s diagnostikou celého spektra dětských zlomenin, operační léčbou 

nejčastějších skeletálních poranění, získání přehledných vědomostí o dětském orgánovém 

traumatu 

 

Podmínka přihlášky: absolvování kurzu 1 

 

Náplň: Dva jednodenní kurzy s přednáškami a praktickými cvičeními, týdenní klinická stáž na 

akreditovaném pracovišti dětské traumatologie (Centru dětské traumatologie) 

 

1. principy konzervativní léčby v dětské skeletální traumatologii 

 Přednášky: indikace konzervativní léčby dětských zlomenin, nejčastější dětské zlomeniny, 

principy konzervativní léčby 

Praktická cvičení: repozice distálního radia, repozice proximálního humeru, repozice distální 

tibie, trakční léčba a její indikace 

 

2. principy osteosyntézy dlouhých kostí u dětí  



 Přednášky: principy osteosyntézy dětských zlomenin, indikace k chirurgické léčbě, hranice 

konzervativní a operační léčby 

Praktická cvičení: ESIN femuru, ESIN tibie, ESIN předloktí 

 

3. principy diagnostiky a léčby orgánového traumatu v dětském věku 

 Přednášky: orgánové trauma v dětském věku 

 

4. jednotýdenní stáž s ukázkou organizace péče o hospitalizované pacienty se skeletálním i 

orgánovým traumatem, praktická ukázka zavřené repozice a jednoduchých osteosyntéz 

v dětském věku, trakční léčba, timing diagnosticko-léčebné péče o dětské trauma 

 

Závěr kurzu: závěrečný test 

 

Oprávnění po absolvování: konzervativní a jednoduchá operační léčba dětských zlomenin, pro 

atestované ortopedy, chirurgy a traumatology opravňuje nahradit dětského chirurga 

v požadavku na personální obsazení centra dětské traumatologie (viz příklad vepsaný do auditu 

– změny jsou červeně). 

 

Počet frekventantů: 10-15 ročně 

 

Kurz 3 

Určen pro: dětské chirurgy, traumatology, ortopedy, chirurgy 

 

Podmínka přijetí: absolvování kurzů 1 a 2, složená atestační zkoušky z dětské chirurgie nebo 

ortopedie nebo traumatologie nebo chirurgie 

 

Náplň: klinická praxe v centru dětské traumatologie (1 rok), z toho pobyt (celkem 5 měsíců): 

1. na akreditovaném pracovišti dětské chirurgie, zabývajícím se skeletální traumatologií (6 

týdnů) 

2. na akreditovaném pracovišti dětské intenzivní medicíny (1 měsíc) 

3. na akreditovaném pracovišti dětské chirurgie, zabývajícím se břišní a hrudní chirurgií (1 

měsíc) 

4. na akreditovaném pracovišti dětské urologie (14 dnů) 

5. na akreditovaném neurochirurgickém pracovišti, specializujícím se na dětskou 

neurochirurgii (14 dnů) 

6. na akreditovaném pracovišti ortopedie a traumatologické pohybového ústrojí, 

specializujícím se na dětskou ortopedii (14 dnů) 

 

Závěr kurzu: závěrečná zkouška (ústní i praktická) 

 

Oprávnění po absolvování: je povinný pro funkci Vedoucího lékaře Centra dětské traumatologie 

(umístění v auditu CDT označen červeně) 

 

Předpokládaný počet frekventantů: 2-5 ročně 

 


