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Klinika úrazové chirurgie připravila v Ústí nad Labem seminář a konferenci všeobecných sester 
 
Klinika úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala ve spolupráci s Oblastním 
sdružením České lékařské komory v pátek 6. prosince Krajský traumatologický seminář a Obornou 
konferenci všeobecných sester 2019. Akce se uskutečnila v přednáškových prostorech Vzdělávacího 
institutu Krajské zdravotní, a. s., a zúčastnilo se jí 70 lékařů a sester.  
 
Odborný program lékařské části, tentokrát na téma „Když se daří, když se nedaří…“, čítal celkem 16 
vystoupení rozdělených do dvou bloků. Kromě odborníků z pořádající kliniky úrazové chirurgie a také 
oddělení ústní čelistní a obličejové chirurgie nebo ortopedie ústecké Masarykovy nemocnice,  byli hosty 
semináře a přednášejícími doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D. z Katedry technologií a struktur Fakulty textilní 
Technické univerzity Liberec, prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., z Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. 
lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Ing. Ivo Květ, CSc., emeritní 
ředitel Synthes ČR. 
 
„Setkání odborníků zabývajících se léčbou úrazů z celého Ústeckého kraje zlepšuje vzájemnou spolupráci  a 
umožňuje dosažení lepších výsledků v jejich léčbě. Umožní srovnat vzájemně postupy a výsledky v léčení a 
díky přednáškám zvaných hostů také zvyšuje odbornou úroveň pracovišť v rámci Krajské zdravotní,“ 
zhodnotil přínos semináře jeho odborný garant MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové 
chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
 
Sesterská sekce měla odborný program rozdělen do dvou bloků z celkem 14 přednášek. Odborným garantem 
akce byla Ing. Bc. Soňa Brabcová, vrchní sestra Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. 
 
Klinika úrazové chirurgie je akreditované pracoviště Ministerstvem zdravotnictví ČR. Má působnost 
regionálního úrazového centra Ústeckého kraje se spádem přibližně 800 000 obyvatel. Základním posláním 
pracoviště je provádění vysoce specializované péče v traumatologii. Jedná se především o následující stavy: 
polytraumata, sdružená poranění, závažná monotraumata, poranění, která vyžadují multidisciplinární 
spolupráci, artroskopická operativa, péče o pacienty s poruchou kostního hojení a s infektem. 

Klinika úzce spolupracuje s ostatními traumacentry v České republice. Přednosta kliniky je členem výboru 
České společnosti pro úrazovou chirurgii. Atestaci z traumatologie má 16 lékařů kliniky. Šest lékařů je členy 
AO Alumni CZ, pobočky globální  organizace AO ASIF, která určuje směr v ošetřování úrazů. 
 
Foto z akce naleznete na www.kzcr.eu 
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