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Na kongrese v Č. Budějovicích se sejdou traumatologové  

Jihočeští traumatologové se opět po roce sejdou, aby řešili aktuální otázky úrazové chirurgie, 

moderní operační postupy nebo spolupráci se záchrannou službou. Setkání se uskuteční ve 

čtvrtek 29. září od deseti hodin v českobudějovickém Clarion Congress Hotelu a vedle 

traumatologů na ně zavítají také plastičtí chirurgové, ortopedi, dětští chirurgové, 

neurochirurgové a další. 

Smyslem dnes už tradiční akce, na kterou se každoročně dostaví kolem dvou set lékařů, sester 

a záchranářů, je mimo jiné také obousměrná výměna zkušeností z praxe. „Úrazy jsou v naší 

zemi hlavní příčinou úmrtí obyvatel do čtyřiceti let a v celé populaci čtvrtou nejčastější 

příčinou smrti. A pokud chceme jejich následky co nejvíce zmírnit, musíme pracovat efektivně 

jak v terénu, tak posléze i na operačním sále,“ uvedl primář Oddělení úrazové chirurgie a 

vedoucí lékař Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Pavel Kopačka. 

Cílem akce je proto například lepší informovanost o tom, kdy je možné ponechat pacienty v péči 

jednotlivých okresních nemocnic a kdy je potřeba je neprodleně transportovat na lépe technicky 

vybavené specializované pracoviště krajského traumacentra. „Naší snahou je informovat kolegy 

v terénu, jaké spektrum výkonů jsme schopni poskytovat. Záchranáře a lékaře v okresních 

nemocnicích chceme také seznámit s moderními trendy v traumatochirurgii,“ řekl primář 

Kopačka. 

 

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 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, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně 

hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 32 tisíc operačních  

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. V roce 2015 se zde 

narodilo 2267 dětí.  

Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 

Jihočeském kraji. Za posledních osm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 2,3 

miliardy korun.  

Nemocnice je vítězem celostátní soutěže Nemocnice 2014 v kategorii „Finanční zdraví“. Loni se 

umístila na prvním místě v kategorii „Absolutní vítěz“ soutěže Nemocnice 2015 a prvenství si 

udržela i v kategorii „Finanční zdraví“. 
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MUDr. Pavel Kopačka - primář Oddělení úrazové chirurgie a vedoucí lékař Traumacentra Nemocnice 
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