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V Českých Budějovicích se setkají traumatologové z celé republiky 

 

Výměna zkušeností nových odborných poznatků mezi specialisty z jihočeského Traumacentra a 

lékaři z okresních nemocnic a záchranářů, tedy snaha o další zkvalitnění péče o pacienty 

zraněné při úrazech, je cílem tradičního setkávání traumatologů jihočeského regionu. Letošní 

ročník tohoto odborného lékařského sympozia se uskuteční ve čtvrtek 4. října 

v českobudějovickém kulturním a konferenčním centru ArtIGY. Chybět zde nebudou lékaři a 

záchranáři z celé České republiky. 

Právě traumatologové jsou těmi, do jejichž péče se v prvním sledu dostávají lidé 

s nejrůznějšími typy kombinovaných úrazových defektů často bezprostředně ohrožujících život. 

„Důležité je, aby se naši kolegové v okresech dozvěděli, jaké spektrum výkonů jsme 
schopni poskytovat a současně získali informace o vývoji nových technologií a operačních 
postupů. Zjednodušeně řečeno, aby své pacienty v případě potřeby odesílali včas na naše 
technicky lépe vybavené pracoviště,“ uvedl primář oddělení Úrazové chirurgie Nemocnice 
České Budějovice, a.s. MUDr. Pavel Kopačka. 

Díky pravidelným kontaktům mezi záchranáři, „prvosledovými“ traumatology v okresech a 

specialisty z jihočeského Traumacentra trvale roste počet pacientů včas dopravených na toto 

specializované pracoviště v Českých Budějovicích. Lékařům se tak daří úspěšně řešit i 

případy, které by před lety končily smrtí postiženého. 

Právě budování specializovaných a špičkově technicky vybavených center je v posledních 

letech celoevropským i celosvětovým trendem v moderní medicíně. 

 



Českobudějovičtí traumatologové ročně ošetří více než 50 tisíc lidí 

Péči zajišťuje Traumacentrum pro 625 tisíc lidí 
 

Lékaři Taumacentra 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 primář Oddělení úrazové chirurgie a vedoucí lékař Traumacentra 
Nemocnice České Budějovice, a. s. prim. MUDr. Pavel Kopačka. 

 

Rostoucí počty pacientů vyvolaly potřebu rozšíření a další modernizace takzvaného akutního 

příjmu - Emergency, včetně prostor přímo navazujícího Anesteziologicko-resuscitačního 

oddělení. 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 diagnostické a akutní zákrokové 

místnosti, zahrnovala mimo jiné rozšíření přístrojového vybavení, které představuje nové CT, 

angiografický komplet a plně digitální skiagrafie. 

V květnu 2010 pak byl uveden do provozu nový dětský pavilon. Objekt vyrostl „na zelené 

louce“ a náklady na jeho výstavbu dosáhly bezmála 290 miliónů korun.  

Přibližně 267 miliónů korun získala nemocnice z fondů Evropské unie prostřednictvím třetí 

výzvy Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. 

 

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 nepřetržitě 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,“ dodal prim. MUDr. Kopačka. 

 



 

Mezinárodní statistiky celosvětově ukazují zvyšující se počty úrazů, změnu jejich charakteru a 

narůstání těžkých úrazů. Úmrtnost z důvodu úrazu má u lidí v produktivním věku stoupající 

tendenci. Poranění a otravy jsou po nemocích oběhové soustavy a zhoubných novotvarech 

dle statistických údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky třetí nejčastější příčinou 

úmrtí v České republice. Ve věkové skupině do 45 let však zaujímají bezkonkurenčně první 

místo. Na přibývajících traumatech má velký vliv rozvoj motorismu (každý rok zahyne na 

naších silnicích okolo 1300 osob a více než 5000 jich je těžce zraněno), vyšší razance a 

agresivita ve sportu, zvyšující se kriminalita a terorismus. 

 

Nemocnice České Budějovice, a.s. patří se svou lůžkovou kapacitou 1500 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. Je spádovým střediskem nejenom pro celý jihočeský region ale i jeho hraniční 

oblasti. 

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 více než 2500 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).  

 


