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Nemocnice pořádá XI. Jihočeské Timrovy dny 
O léčbě oka a očnice budou jednat specialisté z mnoha medicínských oborů 
 
Více než 100 př edních českých oftalmologů, stomatochirurgů, neurochirurgů, plastických 
chirurgů a dalších odborníků se zúčastní letošních v poř adí už jedenáctých Jihočeských 
Timrových dnů, které poř ádá Oční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Dvoudenní 
lékař ské setkání se uskuteční od čtvrtka 21. do pátku 22. dubna 2011 v prostorách hotelu 
Štekl v Hluboké nad Vltavou. 
Hlavním tématem konference bude mezioborová spolupráce lékař ů př i léčbě oka a očnice, 
např íklad v souvislosti s úrazy, nádory, záněty či cévními př íhodami. 
Už z uvedených témat je zř ejmé, že léčba oka je multioborovou medicínskou oblastí, na níž 
se společně podílejí, kromě už zmíněných stomatochirurgů, neurochirurgů, nebo plastických 
chirurgů, také dermatologové, otorinolaryngologové, kardiologové a další specialisté. 
„Nezbytnou součástí moderní medicíny jsou specializace a pravidelná výměna zkušeností 
mezi lékař i z různých oborů, které se vzájemně prolínají. Metody diagnostiky a léčby se 
stále velmi rychle rozvíjejí a proto je nutné na tuto situaci reagovat,“ uvedl primář Očního 
oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Jan Sattran. 
Tradiční lékař ská konference, jíž se letos zúčastní zástupci hlavních tuzemských pracovišť 
oční medicíny a dalších oborů, je pojmenována podle jednoho z bývalých primář ů 
českobudějovického očního oddělení Aloise Timra, jenž v Českých Budějovicích jako první 
implantoval nitrooční čočku. 
Oční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., je centrem špičkové oční medicíny v 
Jihočeském kraji. Od doby, kdy se př estěhovalo do dolního nemocničního areálu, má 
špičkovou techniku na dvou očních chirurgických sálech, umožňující operační zákroky na 
př edním i zadním segmentu oka. 
Lékař i využívají rovněž moderní diagnostická zař ízení, kvalitní ultrazvukový př ístroj a speciální 
fotografické zař ízení, které je schopné digitálně nafotografovat průtok cévním systémem 
sítnice a určit různé patologie na očním pozadí, optickou koherentní tomografii pro př ední 
segmet oka a sítnici. 



Oddělení disponuje také laserovým centrem pro léčbu sítnicových onemocnění. Nově je 
budováno Makulární centrum pro léčbu degenerativních onemocnění vázaných na oblast žluté 
skvrny. Léčba těchto onemocnění anti-VEGF léky (Lucentis,Makugen, Avastin) injekcemi do 
sklivce bude koordinována s již existujícími 9 stejnými centry v českých klinikách. 
V př ípadě akutních úrazových stavů pak úzce spolupracuje i s dalšími odborníky- 
stomatochirurgy, anesteziology, traumatology, neurochirurgy a dalšími. Oční oddělení má k 
dispozici v nemocnici také nejmodernější diagnostickou techniku, včetně CT či magnetické 
rezonance.  
Oční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v současné době disponuje 15 lůžky.  
Dosud prováděná chirurgie na př edním segmentu oka, tedy operace šedého zákalu a 
zeleného zákalu, oční úrazy, plastiky víček a spojivek, byla rozšíř ena o chirurgii zadního 
segmentu oka. 
Operace v prostoru za oční čočkou jsou velmi technicky a zvláště ekonomicky náročné. K 
tomuto novému oboru, vitreoretinální chirurgii, se váží vyšetř ovací metody náročné časově a 
hlavně př ístrojově.  
„Jde o operace v hloubi oka za čočkou až na hranici sítnice. Tyto operace významně 
zlepšují perspektivu vidění u vážných postižení oka př i diabetu, umožňují operovat 
komplikované př ípady odchlípení sítnice a řadu jiných výkonů. Zatímco dř íve pacient na 
tento typ operace musel čekat i několik týdnů, než se uvolnilo místo v některé z fakultních 
nemocnic, v Praze, Plzni či Brně, dnes může být v Českých Budějovicích operován 
prakticky ihned,“ poznamenal prim. MUDr. Sattran. 
Oční oddělení se také zaměř uje na intenzivní péči o nedonošené děti ohrožené slepotou, na 
poruchy postavení očí dětského věku - šilhání, až po jejich chirurgické ř ešení. Na oddělení 
se rovněž léčí a operují glaukomatici, tedy nemocní se zeleným zákalem a pacienti s 
onemocněními sítnice, př evážně z ř ad diabetiků. Změny v očích postihují po určitém trvání 
nemoci každého diabetika. Oční oddělení pečuje o taková postižení, která vyžadují operační 
laserové nebo vitreoretinální ř ešení. 
 
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 52 tisíc pacientů. Lékař i zde provedou více než 27 tisíc operačních 
zákroků a téměř 610 tisíc ambulantních vyšetř ení a léčebných výkonů. Každoročně se zde 
narodí okolo 2500 dětí. 
Nemocnice má průměrně 2400 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
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