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Českobudějovičtí traumatologové loni ošetř ili 54,7 tisíce lidí 
Ve srovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o téměř 2500 výkonů 
 
Lékař i z Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a.s. ošetř ili v loňském roce celkem 54 
684 lidí. Ve srovnání s př edchozím rokem to př edstavuje nárůst o 2511 pacientů. 
O tom, že vytíženost českobudějovické traumatologie, zejména v její ambulantní části, 
dramaticky roste, svědčí i srovnání s rokem 1989, kdy zde bylo celkem ošetř eno 10,2 tisíce 
lidí, tedy o bezmála 44,5 tisíce méně, než v roce 2011.  
„Tento obrovský nárůst je způsoben jednak trvale rostoucím počtem úrazů př ímo v našem 
regionu, ať už jde o dopravní nehody, nebo sportovní či jiné aktivity, ale také zvyšujícím 
se počtem těžce poraněných pacientů přeložených na naše pracoviště z menších 
nemocnic, či primárně př ijatých z celého Jihočeského kraje a př ilehlých regionů. Dalším 
velmi významným faktorem zůstávají v minulosti zrušené provozy chirurgických ambulancí 
na poliklinikách ve večerních a nočních hodinách, o sobotách, nedělích a svátcích,“ uvedl 
primář Oddělení úrazové chirurgie a vedoucí lékař Traumacentra Nemocnice České 
Budějovice, a.s. prim. MUDr. Pavel Kopačka. 
Růst počtu pacientů př ekládaných z menších nemocnic do českobudějovického traumacentra 
souvisí s vysokou úrovní personálního a technického vybavení tohoto pracoviště. 
Zatímco v roce 1989 bylo na českobudějovické traumatologii hospitalizováno 1901 pacientů a 
dalších 8289 zde bylo ošetř eno ambulantně, loni jich už prošlo lůžkovou částí 4073 a 
ambulancí 50 610. Dramaticky tak stále roste př edevším vytíženost ambulantní části oddělení. 
Zhruba dvacet procent pacientů ošetř ených lékař i traumacentra tvoř í děti. Loni jich 
ambulantní částí oddělení prošlo 10 176. „V letních měsících a o prázdninách se zvyšuje 
počet dětí, které denně projdou naší úrazovou ambulancí na dvou až tř ínásobek oproti 
průměru,“ poznamenal prim. MUDr. Kopačka. 
Rostoucí počty pacientů vyvolaly potř ebu rozšíř ení a další modernizace takzvaného akutního 
př íjmu - Emergency, včetně prostor př ímo navazujícího Anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení (ARO). Jednu z klíčových investic posledních let v hodnotě př ibližně 180 miliónů 
korun dokončila nemocnice v roce 2009. 



Modernizace celého prostoru oddělení ARO a takzvané Emergency, tedy akutního př íjmového 
prostoru, kde jsou soustř eděny veškeré úrazové ambulance i veškeré diagnostické a akutní 
zákrokové místnosti, zahrnovala mimo jiné rozšíř ení př ístrojového vybavení, které př edstavuje 
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 
nepř etržitě 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,“ doplnil prim. MUDr. Kopačka. 
 
Traumacentrum Nemocnice České Budějovice, a. s., jehož hlavními součástmi jsou oddělení 
úrazové a plastické chirurgie, slouží pro ošetř ování těžkých úrazů dospělých i dětí z celého 
Jihočeského kraje. Jsou zde léčeni pacienti se závažnými komplikovanými mnohočetnými 
poraněními, nitrokloubními zlomeninami, závažnějšími popáleninami a amputačními poraněními. 
 
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. Loni se zde narodilo 
2326 dětí. 
Nemocnice má průměrně 2400 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
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