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V Českém Krumlově se setkají dětští chirurgové z ČR a Slovenska 

Český Krumlov bude od středy 30. září do pátku 2. října dějištěm 61. Kongresu českých a 

slovenských dětských chirurgů. Nejvýznamnější odborné akce svého druhu, která se na jihu 

Čech konala naposled před čtrnácti lety, se v prostorách městského divadla zúčastní více než dvě 

stovky lékařů, specialistů na dětskou chirurgii a traumatologii z obou zemí. 

„Pediatrie, jejíž významnou součástí je samozřejmě dětská chirurgie, se stejně jako další 

lékařská odvětví velice rychle vyvíjí, což s sebou přináší nové technologie, supermoderní 

přístroje, operační postupy a podobně. Hlavním cílem kongresu, na němž jsou zastoupena 

všechna přední česká i slovenská pracoviště zabývající se dětskou chirurgií, je tak především 

vzájemná informovanost o těchto novinkách a pochopitelně obousměrná výměna zkušeností 

s nejnovějšími trendy,“ uvedl prezident kongresu MUDr. Radek Hanák z Chirurgického 

oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. 

Odborná lékařská diskuse se bude týkat zásadních témat jak klasické, takzvané měkké chirurgie, 

tak chirurgie úrazové. Právě úrazy jsou totiž dlouhodobě, a to nejen v ČR, hlavní příčinou úmrtí 

dětí. Součástí kongresu bude také sekce sester operačních sálů. 

„Jednání je rozděleno do šesti základních tematických bloků, které se budou věnovat 

problematice úrazů v dětském věku, léčbě dětských zlomenin, hrudní chirurgii, břišní 

chirurgii, neurochirurgii a urologii,“ poznamenal vedoucí lékař Centra dětské 

traumatologie Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Petr Toufar. 

Velkou pozornost chtějí lékaři věnovat také spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou. „V 

tomto případě jde především o téma správného výběru pracoviště pro umístění pacienta, což 

v celé řadě případů není nejbližší nemocnice, ale vyšší lépe vybavené specializované pracoviště 

či dětské centrum. Odpadají tak sekundární převozy a prodlevy v léčbě,“ doplnil MUDr. 

Toufar. 

Pořadatelem 61. Kongresu českých a slovenských dětských chirurgů, konaného pod záštitou 

první náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské, starosty města Český 

Krumlov Mgr. Dalibora Cardy, předsedy představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., 

MUDr. Břetislava Shona a předsedy České pediatricko-chirurgické společnosti Prof. MUDr. 

Jiřího Šnajdaufa, DrSc., je Nemocnice České Budějovice, a. s., a Česká pediatricko-chirurgická 

společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Odborným garantem akce je 

doc. MUDr. Michala Rygla, Ph.D. 

Péči o dětské chirurgické pacienty v českobudějovické nemocnici zajišťuje chirurgické oddělení 

společně s dětským oddělením, případně dalšími specialisty. Péče o dětské úrazové pacienty je pak 

organizována prostřednictvím centra dětské traumatologie, které je jedním z osmi akreditovaných 

pracovišť svého druhu v celé ČR, a dětského oddělení ve spolupráci s anesteziologicko-resuscitačním 



                   
 

 
 

oddělením (ARO) a dalšími navazujícími odbornostmi, urology, kardio a neurochirurgy, oftalmology, 

ORL lékaři, stomatochirurgy, plastickými chirurgy, ortopedy atd. 

 

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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