
Špičky evropské ortopedie znovu míří do 

Českých Budějovice 16.10.2006 

Do jihočeské metropole znovu míří tuzemští a zahraniční ortopedičtí specialisté. Po několika 

předchozích akcích, pořádaných Ortopedickým oddělením Nemocnice České Budějovice, a.s., 

je cílem jejich nynější cesty mezinárodní vědecká konference věnovaná problematice 

septických (infekčních) komplikací v ortopedii. Akce, která se uskuteční ve čtvrtek 19. října v 

Kongresovém BB Centru Gerbera, za účasti téměř 200 lékařů, včetně předních specialistů z 

ortopedických klinik v Německu, Švýcarsku, Slovensku a ČR, se koná u příležitosti 60. 

výročí založení Ortopedického oddělení v českobudějovické nemocnici. „Septické 

komplikace pohybového aparátu jsou v současné době v ortopedii jednoznačně dominantním 

tématem všech odborných jednání. Při léčbě pacientů se totiž stále častěji používají umělé 

kloubní náhrady a pokud se v těchto případech objeví infekční komplikace je jejich řešení 

velice složité,“ uvedl primář Ortopedického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Doc. 

MUDr. Jiří Stehlík, CSc. Vědecká konference v Českých Budějovicích se bude podle prim. 

MUDr. Stehlíka věnovat nejen obecným otázkám historie, současnosti a dalšího vývoje 

septické ortopedie, ale konkrétně i problematice infektů kyčelních a kolenních kloubů, infektů 

dlouhých kostí, pakloubů či páteře. Mezi přednášejícími bude například profesor P. Ochsner, 

přednosta Orthopädische Klinik ve švýcarském Liestalu a předseda Evropské asociace 

septické ortopedie, doktor B. Schwantes z Endoklinik Hamburk, doktor T. Drobný ze 

Schulthess Klinik Zurrich, docent Jan Štulík, přednosta Spondylochirurgického oddělení 

Fakultní nemocnice Motol a další významní odborníci. Řešení septických komplikací 

pohybového aparátu je záležitost 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.  

 

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.  

Kontakt: 

Doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc. – primář Ortopedického oddělení Nemocnice České 

Budějovice, a.s., tel.: 387 878 801  

 


