
Českobudějovická ortopedie léčí infekční 

komplikace pohybového aparátu podle 

nejmodernějších terapeutických konceptů 

12.10.2006 

Septické, neboli infekční, komplikace při léčbě kostí a kloubů, které jsou dnes jedním z hlavních témat 

vědeckých konferencí ortopedů na celém světě, řeší lékaři Nemocnice České Budějovice, a.s. podle 

nejnovějších trendů. Úspěch léčby spočívá v úzkém a dokonale propracovaném systému spolupráce s 

infekčním oddělením nemocnice. Řešení septických komplikací pohybového aparátu je záležitost 

nejen velmi ekonomicky nákladná, ale především vysoce odborná a stojí na úzké mezioborové 

spolupráci mnoha oddělení (mikrobiologické, rentgenologické, odborné interní, imunologické). V 

případě ortopedického pracoviště v Českých Budějovicích jsou úspěchy v léčbě těchto komplikací 

dány výbornou spoluprací s infekčním oddělením nemocnice. Podmínkou úspěchu v léčbě je 

důkladná předoperační příprava pacienta, precizní chirurgický výkon, spočívající v radikální sanaci 

infekčního ložiska, a dále pak složitá pooperační péče , která se netýká pouze péče o vlastní ránu, ale 

zejména o antibiotickou, imunologickou a odbornou interní léčbu. Tuto komplexní léčbu zajišťuje 

právě infekční oddělení pod vedením primáře dr. Chmelíka.  

 

„Septickým komplikacím v ortopedii se bohužel nevyhne žádné pracoviště . Například pokud se jedná 

o kloubní náhrady pohybuje se jejich riziko mezi jedním až dvěma procenty. Vzhledem k tomu, že 

pacienti s infekčními komplikacemi nesmějí být hospitalizování spolu s ostatními pacienty, dalo nám 

vedení nemocnice možnost řešit tento problém komplexně. Celý postup spočívá v tom, že pacient s 

hnisavým zánětem je umístěn na infekční oddělení a to jej připraví na operaci. Zákrok provádíme my 

na septickém sále ortopedie, ale k pooperační péči je pacient znovu přemístěn na infekční oddělení,“ 

uvedl primář Ortopedického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc. 

Českobudějovickým lékařům se tímto způsobem podařilo nejen bezpečně oddělit pacienta s infekcí 

od ostatních, ale zejména vytvořit v rámci infekčního oddělení ucelený a kvalitně fungující systém 

spolupráce s dalšími odbornými pracovišti v nemocnici. „Patří sem například také rentgenologové, 

internisté, imunologové, mikrobiologové či genetici,“ poznamenal prim. MUDr. Stehlík. Stejnou péčí 

procházejí na českobudějovické ortopedii jak pacienti, kteří do nemocnice přicházejí s hnisavými 

infekčními záněty kostí nebo kloubů, kteří před tím nikdy nebyli operováni, tak i ti, u nichž se zánět 

projeví později, někdy třeba až několik let, po operaci. Kvůli svému multioborovému charakteru a 

náročnosti problematiky se už septické komplikace staly na všech významných ortopedických 

pracovištích, tedy i v Českých Budějovicích součástí programu individuální specializace ortopedů Jeho 

cílem je vychovat v tomto oboru erudované odborníky využívající nejmodernější metody léčby. 

„Jedinou vývojovou cestou v dnešní medicíně je specializace. Rozvoj se nevyhnul ani ortopedii a 

vyžádal si vznik jednotlivých suboborů, které sice zůstávají součástí ortopedie coby celku, ale 

současně je lze považovat za samostatná specializovaná odvětví. Bez nadsázky lze říci, že v současné 

době je už jen obtížně možné zvládnout tak rozsáhlý operační obor v celé jeho šíři,“ konstatoval prim. 

MUDr. Stehlík. Do programu individuální specializace ortopedů patří vedle septické ortopedie 

například totální náhrady kloubů a jejich revizní operace, artroskopické operace kloubů, chirurgie 



ruky či nohy a dětská ortopedie.  

 

Na Ortopedickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. jsou ošetřováni pacienti s chorobami 

pohybového aparátu a hlavní náplní činnosti oddělení je jejich operační léčba. Zdejší lékaři operují 

denně na 2 až 3 sálech. Provádějí se zde operace totálních náhrad, dnes už většiny lidských kloubů, u 

nemocných s artrózou velkých kloubů, endoskopické – artroskopické operace kolenního, ramenního 

a hlezenného kloubu, řadu let se oddělení soustřeďuje také na specializované artroskopické výkony 

(plastiky vazů, rotátorových manžet, defektů pouzder ramenního kloubu, transplantace chrupavek, 

stabilizační výkony), revmatochirurgické operace, operace vrozených vad u dětí a dětí postižených 

dětskou mozkovou obrnou, dále jsou to operace pro degenerativní onemocnění pohybového 

aparátu, deformity končetin, úrazové stavy – zejména úrazy kloubů, poúrazové stavy a nestability 

kloubní, paklouby a záněty pohybového aparátu. Pacienti po těžkých operacích jsou hospitalizováni 

na jednotce intenzivní péče a stavy komplikované zánětem na infekčním oddělení po event. 

Předchozím operačním výkonu na septickém sále. V ambulantní složce je kromě standardní péče o 

choroby pohybového aparátu poskytována specializovaná péče pacientům s deformitami páteře, 

dětská ambulance, včetně ultrazvukového vyšetřování dětských kyčlí a dětí postižených dětskou 

mozkovou obrnou, revmatochirurgická ambulance, artroskopická ambulance pro specializované 

výkony a ambulance pro sportovce. Za rok 2005 bylo na ortopedických ambulancích Nemocnice 

České Budějovice ošetřeno více než 28 tisíc pacientů.  

 

Nemocnice České Budějovice, a.s. patří mezi největší zdravotnická zařízení a se svou lůžkovou 

kapacitou 1600 lůžek je čtvrtou největší nemocnicí v České republice. Poskytuje základní, 

specializovanou i vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro 

celý jihočeský region. V Nemocnici České Budějovice, a.s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský 

kraj, je ročně hospitalizováno v průměru 49 tisíc pacientů a lékaři zde provedou bezmála 26 tisíc 

operačních zákroků a více než 440 tisíc ambulantních vyšetření. Loni se zde narodilo při 2170 

porodech 2231 dětí. Nemocnice má zhruba 2600 zaměstnanců, a to znamená, že je jedním z 

největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji.  
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