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Českobudějovičtí traumatologové loni ošetřili téměř 50 tisíc lidí 

  

Ve srovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o bezmála 3,6 tisíce pacientů, ve srovnání s 

rokem 1989 jde už u pětinásobek. Nemocnice proto rozšiřuje Emergency - akutní příjem a oddělení 

ARO 

  

Lékaři Taumacentra Nemocnice České Budějovice, a.s. ošetřili v loňském roce téměř 50 tisíc lidí. 

Ve srovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o bezmála 3,6 tisíce pacientů. 

 „Tento obrovský nárůst je způsoben jednak stále rostoucím počtem úrazů přímo v našem regionu, 

ať už jde o dopravní nehody, nebo sportovní či jiné aktivity, ale také zvyšujícím se počtem pacientů 

přeložených na naše pracoviště z menších nemocnic. 

Dalším velmi významným faktorem zůstávají v minulosti zrušené provozy na chirurgických 

ambulancích na poliklinikách ve večerních a nočních hodinách, o sobotách, nedělích a 

svátcích. Naše oddělení je tak jediné, které zajišťuje v tuto dobu na Českobudějovicku veškerou 

úrazovou péči,“ uvedl primář Oddělení úrazové chirurgie a vedoucí lékař Traumacentra 

Nemocnice České Budějovice, a. s. prim. MUDr. Pavel Kopačka. 

Růst počtu pacientů překládaných z menších nemocnic do českobudějovického traumacentra 

souvisí s vysokou úrovní personálního a technického vybavení našeho pracoviště. 

Zatímco v roce 1989 bylo na českobudějovické traumatologii hospitalizováno 1901 pacientů a 

dalších 8289 zde bylo ošetřeno ambulantně, loni jich už prošlo lůžkovou částí 4027 a ambulancí 

45.774 včetně 5239 dětí. Dramaticky tak stále roste především vytíženost ambulantní části 

oddělení. 

Rostoucí počty pacientů vyvolaly potřebu rozšíření a další modernizace takzvaného akutního 

příjmu – Emergency včetně prostor přímo navazujícího Anesteziologicko-resuscitačního 

oddělení. Jednu z letošních klíčových investic v hodnotě přibližně 180 miliónů korun dokončí 

Nemocnice České Budějovice zhruba v polovině roku. 

Modernizace celého prostoru oddělení ARO a takzvané Emergency, tedy akutního příjmového 

prostoru, kde jsou soustředěny veškeré úrazové ambulance i veškeré diagnostické a akutní 

zákrokové místnosti, bude zahrnovat mimo jiné rozšíření přístrojového vybavení, které 

představuje nové CT, angiografický komplet a plně digitální skiagrafie. 

„Modernizace těchto ambulantních pracovišť přinese pacientům zkrácení čekacích dob na ošetření. 

To bude zajištěno jednak rozšířením jejich počtu a současně oddělením prostor ambulancí pro 

drobné úrazy od ambulancí pro vážné situace například dopravní nehody. Velkým přínosem oproti 

minulosti bude úzké a logické propojení   diagnostických přístrojů, zákrokových sálů a dalších 

míst akutní a ambulantní medicínské služby včetně nově vybudovaných prostor ARO,“ konstatoval 

prim. MUDr. Kopačka. 

  

Oddělení úrazové chirurgie je spolu s Oddělením plastické chirurgie Nemocnice České 

Budějovice, a.s. hlavní součástí krajského traumacentra, které je jediným vysoce 

specializovaným pracovištěm svého druhu v jihočeském regionu určeným pro léčbu polytraumat 

a těžkých úrazů. Soustřeďují se sem nejzávažnější úrazy nejen ze všech sedmi okresů 

Jihočeského kraje, ale také z části Plzeňského kraje a kraje Vysočina. 



Operační léčba Traumacentra, jehož výsledky jsou podle statistik srovnatelné s obdobnými 

pracovišti ve vyspělých evropských zemích a USA, je prováděna v chirurgickém pavilónu za 

účasti smíšených týmů traumatologů, plastických chirurgů, urologů, kardiochirurgů, 

neurochirurgů, všeobecných chirurgů, ortopedů, pediatrů, stomatochirurgů a dalších 

specialistů. 

„V podstatě neexistuje sféra poranění, která by nebyla z lékařského hlediska v traumacentru 

zastoupena,“ doplnil prim. MUDr. Kopačka. 

  

Nemocnice České Budějovice, a. s. patří se svou lůžkovou kapacitou 1600 lůžek mezi největší 

zdravotnická zařízení 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 zhruba 45 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 24 tisíc operačních 

zákroků a 420 tisíc ambulantních ošetření. Loni se zde narodilo při 2454 porodech 2534 dětí. 

Nemocnice má 2400 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském 

kraji. 

  

  

Kontakt: MUDr. Pavel Kopačka - primář Oddělení úrazové chirurgie a vedoucí lékař 

Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a.s., tel: 387 874 700 (1).  

 


