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Závěr roku přináší tradičně zvýšený počet úrazů 
Důvodem je počasí i silvestrovské oslavy 
 
Nejen letní prázdninové měsíce, ale i závěr roku tradičně zaměstnává lékaře 
českobudějovického traumacentra více, než je obvyklé. Výjimkou není ani letošní rok. Stačila 
obleva pak mráz a počet ošetřených pacientů vzrostl o sto procent proti průměru. Svou daň si 
vybírají i různé vánoční večírky. Další zvýšený počet případů očekávají lékaři na Silvestra. 
Traumacentrum Nemocnice České Budějovice, a.s. „jede“ v těchto dnech na plné obrátky. 
„Začalo to ledovkou v noci na sobotu 15. prosince, kdy počet pacientů na několik dní 
dosáhl dvojnásobku oproti standardu. Ambulance byla přetížená. Do služby jsme museli 
povolat všechny dostupné lékaře, kteří se podílejí na ošetřování úrazů. Zatímco normálně 
operujeme na jednom až dvou sálech, v těchto dnech byly zaplněny tři sály prakticky 
nepřetržitě,“ uvedl primář Oddělení úrazové chirurgie a vedoucí lékař Traumacentra 
Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Pavel Kopačka. 
Mezi nejčastější úrazy způsobené v důsledku pádu na náledí patřily zlomeniny různých kostí a 
poranění hlavy, v horším případě i mozku. V případě dopravních nehod pak nechyběla těžká 
polytraumata, neboli vícečetná poranění přímo ohrožující život pacientů. Mezi pacienty 
traumacentra se ale nyní stále častěji objevují také účastníci různých předvánočních večírků. 
Opět se jedná o zlomeniny a úrazy hlavy po pádech či různých konfliktech, jejichž příčinou 
bývá ve velkém množství alkohol. 
 
Další nárůst úrazů přinese Silvestr 
 
Lékaři českobudějovického traumacentra, které je jediným vysoce specializovaným 
pracovištěm svého druhu v jihočeském regionu, určeným pro léčbu polytraumat a těžkých 
úrazů, očekávají tradičně vyšší počet případů také na Silvestra. 
Na toto pracoviště se totiž soustřeďují nejzávažnější úrazy nejen ze všech sedmi okresů 
Jihočeského kraje, ale také z části Plzeňského kraje a kraje Vysočina. Péči tak zajišťuje 
traumacentrum pro zhruba 625 tisíc lidí 
„Na Silvestra zesilujeme pohotovost spolu s plastickými chirurgy. Silvestrovská noc přináší 
pravidelně zvýšený počet úrazů spojených s bujarými oslavami příchodu nového roku. 
Nechybějí vážná poranění související s používáním různých druhů zábavné pyrotechniky a 
nadměrným požíváním alkoholu. Vyskytují se tak často amputační poranění rukou či úrazy 
hlavy po samovolných pádech nebo případných potyčkách. Samostatnou kapitolou jsou pak 
jako vždy dopravní nehody. S větším zatížením v průběhu této noci proto dopředu 
počítáme,“ poznamenal prim. MUDr. Pavel Kopačka. 
 
Počet úrazů roste dlouhodobě 
 
Lékaři Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a.s. ošetří ročně více než 50 tisíc lidí. V 
porovnání s rokem 1989 jde o pětinásobný nárůst. 
 „Tento obrovský nárůst je způsoben jednak trvale 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 chirurgických 
ambulancí na poliklinikách ve večerních a nočních hodinách, o sobotách, nedělích a 
svátcích,“ konstatoval prim. MUDr. Pavel Kopačka. 
Růst počtu pacientů překládaných z menších nemocnic do českobudějovického traumacentra 
souvisí s vysokou úrovní personálního a technického vybavení tohoto pracoviště. 
Rostoucí počty pacientů vyvolaly potřebu rozšíření a další modernizace takzvaného akutního 
příjmu - Emergency, včetně prostor přímo navazujícího Anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení (ARO). Jednu z klíčových investic posledních let v hodnotě přibližně 180 miliónů 
korun dokončila nemocnice v roce 2009. 
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, zahrnovala mimo jiné rozšíření přístrojového vybavení, které 
představuje nové CT, angiografický komplet a plně digitální skiagrafie. 
Operační léčba Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a.s., jehož výsledky jsou 
podle statistik srovnatelné s obdobnými pracovišti ve vyspělých evropských zemích a USA, je 
nepřetržitě prováděna v chirurgickém pavilónu za účasti smíšených týmů traumatologů, 
plastických chirurgů, urologů, kardiochirurgů, neurochirurgů, všeobecných chirurgů, 
ortopedů, pediatrů, stomatochirurgů a dalších specialistů. 
 
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 okolo 52 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 27 tisíc operačních 
zákroků a téměř 610 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 
2326 dětí. 
Nemocnice má průměrně 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). 
 
 
 
 


