
ortopedicko_protetická společnost CLS JEP (org. č. 100)

Society for Prosthetics and Orthotics CzMA

V období po skončení 2. světové války až do roku 1961 se otázkami protetiky z medicín-
ského hlediska zabývali a protetické pomůcky předepisovali i kontrolovali lékaři rizných
oborů, především ortopedi' aniŽ by byli pro tuto činnost vyčleněni. Se vznikem tzv. Krajských
protetických oddělení při NsP III. typu V roce 1 96 1 

' 
do jejichŽ čela byli jako primáři postaveni

lékaři-ortopedi nebo chirurgové, byli do tzv. lékařského úseku těchto oddělení přijímáni i další
Iékaři na plný nebo částečný pracovní úvazek. Tito lékaři vytvořilijiž tehdy úzkou' na oblast
protetiky zaměřenou skupinu, která se pravidelně scházela na společných poradách, dále při
příleŽitosti odborných kurzů pořádaných Výzkumným oddělením n. p. orthopedia, později
Výzkumným protetickým pracovištěm (VPP) při n' p. orthopedia, resp. n. p. Ergon a při
dalších akcích. SouběŽně se vybraní lékaři oboru zúčastňovali jednání nebo vedli tzv. prote-

tické komise zÍízené při ortopedické společnosti, Rehabilitační společnosti a Chirurgické
společnosti ČsLS JEP.

Protetičtí technici byli od roku 1970 sdruŽeni v Sekci ortopedických protetiků technických
oborů ČsLS JEP' Tato Se v roce 199l změnila v Československou federaci ortopedických
protetiků technických oborů a v roce 1993 v Českou federaci ortopedických protetiků. Lékaři
však zůstávali stále bez zastřešující organizace, i kdyŽ jako zvláštní skupina vystupovali na

1ékďských konferencích a sjezdech, na kterých byla jako Samostatná část zaÍazována ortope-
dická protetika.

Po listopadu l989 vznikl přípravný výbor pro ustavení ortopedicko-protetické společnosti
ČsLS JEP. Jedním z důvodů bylo zrušení funkce tzv. hlavního odborníka pro ortopedickou
protetiku, takŽe lékaři oboru nebyli zváni ke společným poradám a nemohli řešit své speciÍické
problémy. Přípravný výbor iniciovali primáři protetických oddělení, mj. také na zák7adé

poŽadavků mladších lékařů z příbuzných oboru' kteří potřebovali informace, instruktáže

a školení v protetice. Výbor vyzval zájemce z řad lékařů ke vstupu do této společnosti.

Dne 23. dubna 1997 se konalo shromáŽdění členů společnosti, na kterém byla přednesena

zpráva o činnosti v roce 1996 a zpráva o dosud proběhlých jednáních s MZ ČR, Čl'rc, vzp
a FoPTo (Federace ortopedických protetiků technických oborů). Byl zvolen nový výbor
apřijatousnesenídoporučujícípostupdalšíprácespolečnosti.Ve2. poloviněrokusekonala
mimořádná společná schůze protetických lékařů' vedoucích protetických techniků' zástupců
protetických organizací techniků a výrobců PZT , na které byli účastníci seznámeni s posled-
ními jednáníml, s YZP a s jejími stanovisky k PP, s návrhem generického seznamu PZT
a s návrhy společnosti o způsobu azásadách dalších kontaktů s VZP.
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V této činnosti pokračovala společnost i v následujícím roce a věnovala se třem oblastemzájmu členů: J' zpracován' nau.r',i ul''o"-'"* k připravovanému 
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(rozpracovali MUDr. V. Roubíček a MUDr. V' Kousal), o který projevila zájem a r'r Žádallr >i

předlohu |YZP.
Členové výboru společnosti se v průběhu roku 1998 účastnili jednání FOPTA a nabídll _

při ustavení kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů FOPTA vytvořených ve srnr s1u r r hiaii''
MPŠV ČR na základě pověření MŠMT _ svou účast jako odborní učitelé. Tato nabídka br i.
přijata a přednášky nebo konzultace členů společnosti byly zaÍazeny do rozvrhu učebrricor Ých

modilů.

a sopis
Jborové středisko vědeckých, technických a ekonomických informací výše zmíněného

' ::tického pracoviště začalo pro lékaře a techniky vydávat od června l 961 časopis Technic-

-.-kor1omické informace, který vycházel nepravidelně. od roku 1966 byl časop:is přejmeno-

'- a vycházel pocl názvem ortopedická protetika. SouběŽně s ním vydávalo totéŽ pracoviště

-jr protetických anotací formou kartotéčních dvojlístků pod názvem operativní infonnace.

-, Jár'ání obou těchto periodik podporoval n. p. Ergon, který vydávání a rozesílání těchto

'-.,_,pisů, určených pro vnitřní potřebu a poskytovarrých cca 700 zájemcům zdarma, hradíl

. prosinci l985 jejich vydívání ukončil'

' ''-,lseda: MUDr. Jiří Hrabák
:Jělení ortopedické protetiky FN, Plzeň
. iecbj sekrettiř: Doc. MUDr. Ivan Hadraba, CSc.
] :]trum ortopedické protetiky, Praha

Podklady zpracoval doc. MUDr. Ivan Hadraba, CSc.
\eaktual izováno'


