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Jihočeští traumatologové se setkají v IGY 

Aktuální otázky úrazové chirurgie, především moderní operační postupy či spolupráce s pozemní 

a leteckou záchrannou službou, budou hlavními tématy letošního Setkání jihočeských 

traumatologů, které se uskuteční ve čtvrtek 24. září v prostorách českobudějovického Kulturního 

a konferenčního centra ArtIGY na Pražské třídě. 

„Úrazová medicína se stejně jako další lékařská odvětví velice rychle vyvíjí. Naší snahou je 

proto informovat své kolegy v terénu, tedy v prvním sledu, záchranáře a lékaře v okresních 

nemocnicích, jaké spektrum výkonů jsme schopni poskytovat, a seznámit je s moderními 

trendy v traumatochirurgii,“ uvedl primář Oddělení úrazové chirurgie a vedoucí lékař 

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

Smyslem dnes už tradiční akce, jíž se účastní zhruba dvě stovky lékařů, sester a záchranářů, je 

mimo jiné také obousměrná výměna zkušeností z praxe. „Cílem je větší informovanost o tom, 

kdy je možné ponechat pacienty v péči jednotlivých okresních nemocnic a kdy je potřeba je 

neprodleně transportovat na lépe technicky vybavené pracoviště krajského traumacentra,“ 

poznamenal primář Kopačka.  

S ohledem na multidisciplinární charakter kongresu budou v ArtIGY centru zastoupeni vedle 

traumatologů a plastických chirurgů také specialisté z oborů ortopedie, dětské chirurgie, 

neurochirurgie a další odborníci. 

Úrazy jsou v ČR v současné době hlavní příčinou úmrtí obyvatel do 40 let a v celé populaci 

čtvrtou nejčastější příčinou smrti. 

Oddělení úrazové chirurgie je spolu s oddělením plastické chirurgie součástí Traumacentra 

Nemocnice České Budějovice, a. s., které slouží pro ošetřování těžkých úrazů dospělých i dětí z celého 

Jihočeského kraje. 

Pacienty s komplikovanými mnohočetnými poraněními, nitrokloubními zlomeninami, těžkými 

popáleninami a amputačními poraněními převáží Zdravotnická záchranná služba do českobudějovické 

nemocnice, kde jsou podle závažnosti úrazu hospitalizováni na oddělení úrazové a plastické chirurgie 

nebo na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, děti na lůžkách dětského oddělení. Specialisté těchto 

oddělení zajišťují poté ve spolupráci s dalšími týmy traumacentra definitivní léčbu. 

Úrazové oddělení má k dispozici akutní příjem, zabezpečující plynulé navázání nemocniční léčby na péči 

poskytovanou záchrannou službou. Na příjmovou část navazuje diagnostický komplement a nepřetržitý 

provoz pohotovostních operačních sálů. Ty jsou vybaveny k ošetření všech končetinových i dutinových 

poranění v aseptickém prostředí s laminárním prouděním vzduchu. Oddělení je vybaveno nejmodernější 

přístrojovou technikou i operačními nástroji a implantáty k biologické osteosyntéze všech kostí jak pro 

vnitřní, tak pro zevní fixaci. Součástí oddělení je pracoviště hyperbarické oxygenoterapie. 

Hospitalizovaným pacientům slouží 8 lůžek jednotky intenzivní péče a 72 standardních lůžek, plně 

vybavených k včasné pooperační péči a rehabilitaci. V rámci oddělení pracují v nepřetržitém provozu 

úrazová ambulance a další specializované ambulance pro následnou péči o poraněné. 



                   
 

 
 

Plastičtí chirurgové zabezpečují na oddělení operace kožních nádorů, jejichž diagnostika se provádí ve 

spolupráci s kožním oddělením nemocnice. 

Spektrum operací zahrnuje také výkony řešící krytí defektů měkkých tkání, včetně přenosů volných 

laloků mikrochirurgickou technikou i kosmetické operace - úpravy prsů, obličeje, břišní stěny, odsávání 

tuku ve všech lokalitách a úpravu boltců. 

Oddělení poskytuje 24 hodinovou replantační pohotovost pro končetinová amputační poranění pro 

jihočeský region. 

 

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 30 tisíc operačních  

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 2267 dětí.  

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

kraji. Za posledních sedm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 1,6 miliardy korun.  

V loňském roce českobudějovická nemocnice zvítězila v celostátní soutěži Nemocnice 2014 v kategorii 

finanční zdraví. 
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