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Vážená paní redaktorko, pane redaktore, 
 
dovoluji si Vám zaslat pro Vaši informaci následující tiskovou zprávu. 
 
S pozdravem 
 
MUDr. Břetislav Shon, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. 
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Otevřená operativa při léčbě močových kamenů je Budějovicích již minulostí 
 
V českobudějovické nemocnici, jejíž urologické oddělení patří mezi přední tuzemská pracoviště 
svého druhu, je otevřená operativa urolitiázy (močových kamenů) dávnou minulostí. Lékaři zde 
řeší případy tohoto druhu maximálně šetrnými metodami, které nezatěžují pacienta a umožňují 
jeho téměř okamžitý návrat do běžného života. 
Urolitiáza, tedy konkrementy, „močové kameny“, postihující močový trakt, je onemocněním 
starým stejně jako lidstvo samé a každý z nás má zhruba 10-ti procentní riziko, že někdy ve 
svém životě močovými konkrementy onemocní. „Je třeba říci, že v posledních 20-ti letech  
došlo v léčbě urolitiázy k převratným změnám. Před dvaceti lety byly prakticky jedinou 
možností odstranění konkrementu otevřené operace. Ty v současné době z 50-ti procent 
nahradily extrakorpolární litotrypse odstraňující konkrementy mimotělní rázovou vlnou a z 
50-ti procent endoskopické metody. Klasická otevřená operativa je na dobře vybaveném a 
erudovaném pracovišti už jen historickou záležitostí,“ uvedl zástupce primáře Urologického 
oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., a zakladatel využívání extrakorpolární 
litotrypse v kraji MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. 
Za vše hovoří statistiky. Ještě v roce 1992 bylo odléčeno v českobudějovické nemocnici 226 
pacientů s urolitiázou, 21 z nich muselo podstoupit klasickou otevřenou operaci. V roce 2012 
prošlo oddělením s tímto onemocněním 787 pacientů, přičemž ani jediný se nemusel podrobit 
klasickému otevřenému chirurgickému zákroku. 
Močové kameny je poměrně časté onemocnění postihující všechny věkové skupiny. Terapie 
urolitiázy je příkladem změn, které přináší nástup nových technologií v lékařství. „Léčba 
močových konkrementů se v nemocnici České Budějovice za posledních 20 let kompletně 
změnila. Nemocnice v současnosti poskytuje komplexní léčbu, plně srovnatelnou s evropským 
a světovým standardem,“ poznamenal MUDr. Petřík. 
Příkladem terapie nejméně zatěžující pacienta je už zmíněná extrakorpolární litotrypse, což je 
metoda na rozbíjení močových kamenů mimotělní rázovou vlnou. Laicky řečeno se jedná o 
způsob odstranění močových kamenů z ledvin nebo močovodu bez zásahu skalpelu. „Zařízení je 
plně vybaveno digitálním rentgenem a současně i ultrazvukovou zaměřovací jednotkou. Pro 
pacienta to znamená přesnější léčbu a snížení radiační zátěže. Konečným výsledkem je pak 
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efektivnější terapie a rychlejší návrat pacienta do plnohodnotného života,“ doplnil MUDr. 
Aleš Petřík. 
Pokud už musejí lékaři „vstoupit“ dovnitř těla, využívají k tomu výhradně pro pacienta 
maximálně šetrné endoskopické zákroky. Tato metoda spočívá v tom, že lékaři zavedou do těla 
miniaturní přístroj do močovodu a ledviny, buď přes močovou trubici a močový měchýř, nebo 
jedním malým otvorem. Incize (řez) je zhruba 1 centimetr dlouhý. 
V současnosti je urologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. centem, poskytující 
komplexní terapii urolitiázy (močových kamenů) nejen pro pacienty z Jihočeského kraje ale i 
z jiných regionů republiky. Ročně se provádí 750 výkonů mimotělní rázovou vlnou, 400 výkonů 
endoskopicky pro kámen v močovodu a 100 výkonů taktéž endoskopicky pro kameny v 
ledvinách. Těmito počty se řadí mezi největší centra v ČR pro terapii urolitiázy. 
 
Pozn.:  
Oceněním kvality poskytované péče a erudice českobudějovických lékařů je i členství MUDr. 
Aleše Petříka, Ph.D. v Panel on Urolithiasis, Guidelines Office European Assciation of 
Urologists, což je skupina osmi, v oboru špičkových, urologů zpracovávající doporučené 
postupy jak léčit močové kameny v Evropě. 
 
Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. poskytuje komplexní urologickou 
ambulantní a hospitalizační péči pro bývalé okresy České Budějovice, Prachatice a Český 
Krumlov a specializovanou péči pro celý jihočeský region. 
Je významným nadregionálním spádovým centrem pro léčbu pacientů s urolitiázou (močovými 
kameny) a disponuje všemi nejmodernějšími metodami léčby včetně mimotělního drcení 
kamenů. Komplexní služby poskytuje oddělení při diagnostice a radikální chirurgické léčbě 
nádorových onemocnění, včetně programů pro včasný záchyt karcinomu prostaty. Je plně 
vybaveno pro diagnostiku a léčbu mužské neplodnosti, poruch erekce. Specializovaným 
programem je i diagnostika a léčba funkčních onemocnění dolních cest močových včetně ženské 
inkontinence. Oddělení vybaveno i speciálně upravenými prostory pro paraplegické pacienty a 
nadstandardním pokojem. 
K dispozici je jednotka intenzivní péče. Nedílnou součástí naší činnosti je též specializovaná 
ambulantní a operační léčba dětských pacientů s postižením močových cest. 
Urologické oddělení je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR pro přípravu specialistů - 
urologů v celém rozsahu. 
 
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 2425 
dětí. 
Nemocnice má průměrně 2400 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
 
Kontakt: 
MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. - zástupce primáře Urologického oddělení Nemocnice České 
Budějovice, a.s., tel.: 387 875 204 (201) 
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