SPEKTRUM PÉČE
Ortopedicko-traumatologické oddělení

Popis odbornosti
Obor ortopedie a traumatologie pohybového aparátu zajišťuje diagnostiku, terapii a následnou
péči o pacienty s onemocněním pohybového aparátu. Nedílnou součástí péče je úzká
spolupráce s ostatními obory medicíny – anestesiologicko-resuscitačním oddělením,
rehabilitací, chirurgií, internou, neurologií, oddělením infekčních chorob, dětským, obory
zobrazovacích metod a laboratořemi.
Spád
spádová oblast široce překračuje hranice okresu Havlíčkův Brod.
Pracoviště
ortopedicko-traumatologické oddělení disponuje 35 lůžky a jedním nadstandardním pokojem,
krom toho využívá lůžka na centrální jednotce intenzivní péče chirurgických oborů, pro
pacienty mladší 18 let využívá lůžka na dětském oddělení. Pacienti se septickou
problematikou jsou hospitalizováni na speciálně vyhrazených lůžkách septické stanice
chirurgického oddělení. V posledních letech se velmi osvědčila spolupráce s očním
oddělením, na kterém jsou velmi často hospitalizováni ortopedičtí pacienti indikovaní
k infusní analgetické léčbě, popřípadě pacienti indikovaní k artroskopickým operacím.
Omezená lůžková kapacita ortopedického oddělení je řešena časnými překlady pacientů na
rehabilitační oddělení naší nemocnice a do Rehabilitačního ústavu v Luži-Košumberku.
Ambulantní péče je poskytována ve dvou ortopedických a jedné traumatologické ambulanci.
Na ortopedickém oddělení pracuje 11 lékařů s úvazkem 0,4 až 1 a 2 externisté s úvazkem 0,2.
Ošetřovatelskou péči zajišťuje 16 sester.
Lůžková část
zajišťuje léčbu v následujícím spektru: Endoprotetika velkých a malých kloubů, traumatologie
pohybového aparátu, obecná ortopedie, sportovní medicína s využitím artroskopických
metod, péče o pacienty s onemocněním páteře
Ambulantní část
zajišťuje ambulantní péči o pacienty s problémy pohybového aparátu. Krom obecně
ortopedické ambulance je zřízena specializovaná poradna pro onemocnění ruky, poradna pro
onemocnění páteře, specializovaná ambulance pro dětskou ortopedii, v rámci ambulantní péče
zajišťujeme diagnostický screening onemocnění dětských kyčlí s pomocí ultrazvukové
diagnostiky. V traumatologické ambulanci jsou ošetřování pacienti s úrazy pohybového
aparátu.

Operační trakt Ortopedicko-traumatologické oddělení má k dispozici 2 operační sály. Oba
sály jsou využívány 5 dní v týdnu.
Přednosti oboru
Ortopedie je dynamicky rozvíjející se obor. Fakt, že populace stárne a přibývá pacientů
s degenerativním postižením pohybového aparátu akcentuje jeho význam. Endoprotetika
velkých kloubů je jedním ze základních pilířů náplně práce ortopedicko-traumatologického
oddělení v Havlíčkově Brodě. V posledních letech došlo na tomto oddělení k
významnému rozvoji chirurgie ruky zahrnující výkony traumatologické, rekonstrukční i
aloplastické. (MUDr. Lubomír Trtík je autor CMC protézy vyvinuté ve spolupráci s firmou
Beznoska. V současnosti je již implantována i v zahraničí. Nedávno navázaná spolupráce s
profesorem Tobren Beak Hansenem z Dánska bude nepochybně přínosem pro další evoluci
tohoto implantátu.) Samostatnou kapitolou je traumatologie pohybového aparátu včetně
gerontotraumatologie, kterou je nutné vnímat v široké souvislosti medicínské, sociální a
psychologické. V oblasti sportovní medicíny a artroskopických operací je ortopedickotraumatologické oddělení v Havlíčkově Brodě kvalitativně i kvantitativně na úrovni
odpovídající moderním ortopedickým pracovištím. Velkým přínosem byla realizace projektu
komplexní péče o pacienty s bolestmi zad, na kterém spolupracují lékaři několika odborností.
Důraz je samozřejmě kladen i na další vzdělávání lékařů a jejich přednáškovou a publikační
činnost.
Pro úplný výčet spektra péče dodávám, že o květiny ve vestibulu 6. patra pečuje velmi
zodpovědně paní Jaroslava Vobořilová, za což jí patří náš dík.

Pacient
se na ortopedicko-traumatologickém oddělení v Havlíčkově Brodě setká s erudovaným
a vstřícným personálem, jehož hlavní snahou je a bude spokojenost pacienta s terapií,
péčí i výsledkem léčby.
Spolupráce s jinými zdravotnickými zařízeními
Spolupracujeme s vyššími pracovišti – Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice
v Motole a Nemocnice na Bulovce.
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