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Česká Neurochirurgická společnost ve spolupráci s nemocnicí České Budějovice, a.s. 
pořádá 6. mikrovaskulární workshop 
Součástí akce pro mladé neurochirurgy budou takzvané live surgery - operace na živo 
 
 
UPOZORNĚNÍ PRO MÉDIA:  
!!!   Akce bude velmi atraktivní mimo jiné pro objektivy fotoaparátů a televizních kamer. 
Fototermíny je možné dohodnout s MUDr. Př ibáněm - kontakt na konci tiskové zprávy.  !!! 
 
 
Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. patř í mezi př ední pracoviště 
v zemi, která v současné době intenzivně rozvíjí program operativní prevence cévních 
mozkových př íhod (mozkové mrtvice). 
Náročnost operací mozku není jistě nutné obšírně popisovat. Jen pro ilustraci. Chirurgové 
např íklad sešívají za pomoci speciálních mikroskopů cévy, které mají jeden milimetr v 
průměru dvanácti ručně šitými stehy. Šicí materiál př itom není pouhým okem viditelný. 
Bez dokonalé př ípravy operatérů by tyto náročné zákroky byly pro pacienty velmi rizikové. 
Právě praktickému výcviku mladých neurochirurgů bude věnován 6. mikrovaskulární workshop, 
který ve dnech 19. až 21. května poř ádá v Českých Budějovicích Česká neurochirurgická 

společnost společně s Neurochirurgickým oddělením Nemocnice České Budějovice, a.s. Nové 
zkušenosti s náročnou operativou zde bude pod dohledem domácích specialistů sbírat 18 
mladých lékař ů ze čtyř evropských zemí - České republiky, Slovenska, Polska a Německa. 
Součástí workshopu budou ve stř edu 19. května operace na živo (live surgery), kdy v 
průběhu zákroku na operačním sále budou účastníci workshopu sledovat operaci a 
komunikovat s operatérem z výukové místnosti prostř ednictvím kamer a mikrofonů. „Půjde o 
dva zákroky na cévách vyživujících mozek“ uvedl MUDr. Vladimír Př ibáň z 
Neurochirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., který je hlavním 
organizátorem workshopu. 
Ve čtvrtek 20. a v pátek 21. května se mladí lékař i budou věnovat cévním operacím v 
laboratorních podmínkách na Akademii věd v Českých Budějovicích. Součástí akce je také 
celebrovaskulární sympozium, kde budou př ednášet př ední čeští neurochirurgové. 



„V laboratorních podmínkách a pod naším dohledem si pak účastníci workshopu osobně 
vyzkouší zákroky, které předtím viděli v rámci operací na živo. Čili odnesou si od nás 
nejen teoretické znalosti, ale i své vlastní nové zkušenosti z mikrochirurgie,“ poznamenal 
MUDr. Př ibáň. 
Operace zúžené cévy př ivádějící krev do mozku, či bypassy, kdy chirurgové „př emostí“ 
tepnu, které hrozí ucpání, či už ucpanou tepnu v mozku, používají neurochirurgové obdobně 
jako kardiochirurgové př i ř ešení srdečních infarktů. Počet těchto zákroků v českobudějovické 
nemocnici rok od roku roste. Např íklad v počtu operovaných bypassů se Neurochirurgické 
oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. ř adí v porovnání se srovnatelnými lékař skými 
pracovišti v České republice na nejvyšší př íčky statistického žebř íčku 
 
Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. zajišťuje pro pacienty 
jihočeského regionu léčbu onemocnění centrálního nervového systému, periferních nervů a 
páteř e. Spolu s léčbou nádorových intrakraniálních expanzí ošetř uje spontání i úrazové 
krvácení ohrožující centrální nervový systém.  
Na oddělení je prováděna kompletní operační léčba degenerativního onemocnění celé páteř e 
včetně jejího poranění.  
Prevenci mozkových mrtvic zajišťuje cévní program,jehož součástí jsou operace na cévách 
zásobující mozek a dále cévní spojky,která zlepšují prokrvení mozku.  
Oddělení má k dispozici celkem 5 lůžek JIP s kompletním monitoringem životních funkcí a 
21 lůžek standardních. Operační léčba je zajištěna na dvou operačních sálech. Sály jsou 
vybaveny mozkovou a páteř ní navigací umožňující cílenou a př esnou orientaci v mozku a v 
kostěných strukturách páteř e. K dispozici jsou dva operační mikroskopy. Bezpečnost operací 
na centrálním nervovém systému zlepšuje př ístroj monitorující neurologické funkce.  
Operace v komorovém systému jsou prováděny pomocí neuroendoskopu.  
 
Nemocnice České Budějovice, a.s. patř í se svou lůžkovou kapacitou 1600 lůžek mezi 
největší zdravotnická zař ízení 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 akcionář em je Jihočeský kraj, je ročně 
hospitalizováno okolo 49 tisíc pacientů. Lékař i zde provedou více než 24 tisíc operačních 
zákroků a téměř 600 tisíc ambulantních vyšetř ení a léčebných výkonů. Každoročně se zde 
narodím okolo 2500 dětí. 
Nemocnice má 2350 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
 
 



Kontakt: 
 
MUDr. Vladimír Př ibáň - Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., tel.: 
387 7876012 


