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Totální náhrada stehenní kosti na Ortopedické klinice v ústecké Masarykově nemocnici 

Lékaři Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS 
UJEP) a Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) se mohou pochlubit 
unikátním operačním výkonem. Pacientovi s rozsáhlou destrukcí stehenní kosti provedli její kompletní 
náhradu titanovým implantátem, včetně kolenního a kyčelního kloubu. Výkon patří mezi nejrozsáhlejší 
ortopedické operace. 

Doposud byly takových operací provedeny v rámci středoevropského regionu pouze jednotky. „Ve chvíli, kdy 
pacient vyhledal naše pracoviště, měl za sebou již mnoho revizních výkonů na endoprotéze kyčelního kloubu. 
Vzhledem k rozsáhlé destrukci struktury stehenní kosti se stal jeho stav postupně téměř neřešitelný. Náš tým 
se rozhodl u pacienta využít nejmodernějších možností, které současný technologický pokrok nabízí, a které 
jsme pacientovi mohli nabídnout. Po odstranění předchozího implantátu a zaléčení zbylého skeletu stehenní 
kosti jsme pacientovi implantovali rozsáhlou revizní endoprotézu, která nahradila defekt pánve, kyčelní 
kloub, destruovanou stehenní kost a kolenní kloub,“ uvádí MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, přednosta 
Ortopedické kliniky FZS UJEP a MNUL.  

Pacient se po této rozsáhlé operaci zotavil dobře a po další špičkové léčbě na Rehabilitačním oddělení 
ústecké Masarykovy nemocnice byl propuštěn do domácího ošetřování. V současné době chodí samostatně o 
francouzských holích a je v dobré kondici.  

Krajská zdravotní, a.s., provozuje v rámci svých 7 odštěpných závodů 5 ortopedických pracovišť. Tím zajišťuje 
páteřní síť ortopedické péče o obyvatele Ústeckého kraje. V rámci této struktury se s podporou vedení 
Krajské zdravotní v jednotlivých nemocnicích rozvíjejí také některé ortopedické subspecializace, kterými je 
zajištěna komplexnost péče. „Operacemi, jako je ta, kterou jsme provedli u našeho pacienta, posouváme 
další možnosti ortopedické terapie na úroveň srovnatelnou s globálními měřítky,“ dodává MUDr. Tomáš 
Novotný, Ph.D., MBA, který je zároveň koordinátorem ortopedické péče v Krajské zdravotní, a.s. 
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