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Poptávka po operacích zadního segmentu oka loni vzrostla o 400 procent 
 
Lékař i Očního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. zaznamenali loni meziročně 
zhruba čtyř násobný zájem o operace na zadním segmentu oka. Tyto náročné zákroky 
provádí českobudějovičtí oftalmochirurgové jako jediní v celém regionu. 
„Poptávka po operacích zadního segmentu oka v loňském roce extrémně vzrostla. 
Př ipomínám, že jde o vyžádanou péči. Nejde zde o pacienty, které bychom si sami 
indikovali. Jde o pacienty, kteř í jsou k nám odesíláni z jiných zdravotních zař ízení 
k vyřešení problémů z důvodů např íklad odchlípnutí sítnice, zřasení zadního pólu sítnice a 
poklesu vidění, následků diabetu, komplikací př i léčbě diabetu (cukrovky) a dalších 
diagnóz. To vše jsou výkony, které se řeší touto chirurgickou metodou, a těchto pacientů 
významným způsobem př ibylo. Počet pacientů odeslaných na naše pracoviště vzrostl 
v souvislosti s požadavky na zákrok v zadním segmentu oka meziročně o 400 procent. 
Loni jsme tak odoperovali celkem 170 pacientů,“ uvedl primář Očního oddělení Nemocnice 
České Budějovice, a.s. MUDr. Jan Sattran. 
Technicky i personálně je nemocnice schopna tento nárůst zákroků pokrýt, otázkou ovšem 
zůstává, zda budou na zvýšenou poptávku po těchto nákladných operacích reagovat zdravotní 
pojišťovny v rámci úhrad za poskytnutou lékař skou péči. 
Zákroky na zadním segmentu oka vyžadují erudované operatéry, kteř í své pacienty následně 
dlouhodobě sledují. „I lékař i, kteř í naše pacienty kontrolují, musejí mít př íslušnou 
kvalifikaci. Do terénu pod dohled očních specialistů přesto posíláme pouze pacienty v 



př ípadech, kdy hrozí minimální riziko akutních komplikací. Jinak je hlídáme sami,“ zdůraznil 
prim. MUDr. Sattran. 
 
Oční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. má v současné době 12 lůžek. 
Dosud prováděná chirurgie na př edním segmentu oka, tedy operace šedého zákalu a 
zeleného zákalu, oční úrazy, plastiky víček a spojivek, byla už př ed lety 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 onemocnění diabetem, neboli 
cukrovkou. 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 očí v dětském věku, např íklad šilhání, a chirurgické ř ešení těchto problémů. Na 
oddělení se rovněž léčí a operují glaukomatici, tedy nemocní se zeleným zákalem a pacienti 
s onemocněními sítnice, př evážně z ř ad diabetiků. 
 
Oční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., je centrem oční medicíny v Jihočeském 
kraji. Disponuje mimo jiné špičkovou technikou 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 
segment 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. 
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. 
„Na našem pracovišti se vzdělávají mladí lékař i, kteř í zde získávají atestace ve svém 
oboru. Někteř í zůstávají v nemocnicích, ale řada dalších se své praxi dále věnuje na 
privátních klinikách,“ doplnil prim. MUDr. Jan Sattran. 



 
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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