
Doc.MUDr.Eduard Šťastný, Ph.D. 
 
Narozen 9.5.1974 v Jaroměři 
 
2019 - habilitován docentem ortopedie 
2014 - udělen titul Ph.D. 
2009 -  vedoucí lékař, Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatology 2.LFUK Praha Motol 
2007 - vědecký sekretář časopisu Ortopedie 
2007 - pedagog na 2.LFUK – ortopedie, traumatologie  
2007 - odborný asistent ortopedické kliniky 
2005 - oborová způsobilost v Ortopedii, MZ 
2003 - atestace v oboru Ortopedie   
 
  
             
2005 – 2014          Doktorandské stadium, kombinovaná forma- experimentální chirurgie     
2002 – doposud   Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatology 2.LFUK Praha Motol 
1999 – 2002         Ortopedicko-traumatologické odd., Mladá Boleslav         
1998 – 1999         Lékařská akademie + základní vojenská služba               
1992 – 1998         2.LFUK v Praze Fakultní nemocnce v Motole , všeobecné lékařství  
1988 – 1992         Lepařovo gymnasium v Jičíně  
1980 – 1988         Základní škola v Jičíně  
 
 
Speciální školení, kursy a stáže: 
        
      
      Naples Lab Course  (Florida- Naples, USA)  - artroskopie ramen  a kolen   
      Schulthess Klinik ( Zurrich,Švýcarsko)- ortopedie, páteřní chirurgie 
      Pateřní kadaverózní kurz  ( Brno, Česká republika) - páteřní chirurgie     
      Johanna-Etienne-Klinik (Neuss, Německo) - artroskopie nosných kloubů  
      AO kurz - rekonstrukční výkony v ortopedii (Salcburk, Rakusko) 
      Kurz sonografie dětské kyčle a měkkých tkání (Praha, Česká republika)    
      Spinalní jednotka, spinální chirurgie (Praha, Česká republika)    
      AO kurz- zlomeniny proximálního femuru (Česká republika, Plzeň )  
      Freie Univesitat B.Franklin (Berlín, Německo)- ortopedická klinika  
 
 
Členství ve společnostech: 
        
     České ortopedické společnosti  
     České společnosti  pro sportovní traumatologii a artroskopii 
     České společnosti pro chirurgii nohy 
     Česká lékařská společnost J.E.Purkyně 
 
 
 
 



Zaměření: 
 

1. umělé náhrady kyčelního a kolenního kloubu vč. revizních operací 
2. sportovní traumatologie - artroskopie kolenního, ramenního a hlezenného kloubu 
3. traumatologie dětského a dospělého věku 
4. regenerativní ortopedie/ transplantace kloubních chrupavek 
5. osteotomie dlouhých kostí  
6. operativa nohy 
7. diagnostika a operativa onemocnění páteře  
8. ambulantní ortopedie 
9. laseroterapie, léčba rázovou vlnou, magnetoterapie, léčebný ultrazvuk, elektroléčba 
10. aplikace kondiciované plasmy 

 
 
 
Kongresy: většinou aktivní účast jako přednášející, předsedající sekcí- dále i zkušenosti 
prezidenta a vědeckého sekretáře kongresu a odborného ortopedického sympózia. 
 
 
Autor více než 40 odborných publikací v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.  
 
Jednatel: Ortopedie Šťastný s.r.o., Chirurgie traumatologie ortopedie s.r.o. 
 
 
    


