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Oddělení chirurgie páteře Karvinské hornické nemocnice slaví 20 let
Dne 1. července 2022 uplyne 20 let od otevření Centra nemocí páteře a pohybového aparátu
Karvinské hornické nemocnice. Toto úzce specializované pracoviště se zabývá komplexní
problematikou chirurgického ošetření nemocí celé páteře. V rámci České republiky je jedním
ze tří pracovišť, které pravidelně provádí operace dětských skolióz, a rovněž se řadí do sítě
22 akreditovaných spondylochirurgických pracovišť.
První operace na oddělení chirurgie páteře KHN proběhla 9. července 2002. Šlo o operaci dospělé
skoliózy přední přístupem, při které lékaři 63leté pacientce sešroubovali pět obratlů. Operaci vedl
zakladatel české spondylochirurgie prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc.
„V současné době už přední výkony neděláme. Operace s přístupem k páteři přes břišní nebo hrudní
dutinu byly náročnými výkony jak časově, tak technicky, protože vyžadovaly přítomnost břišního,
případně hrudního chirurga. Také pro pacienty byl tento výkon v rekonvalescenci náročnější. Nyní
provádíme výkony hlavně mininvazivně s mnohem menšími krevními ztrátami. Velkým posunem je
i časově kratší operační výkon,“ říká primář oddělení chirurgie páteře MUDr. David Buzek s tím, že
za posledních 20 let se spondylochirurgie dynamicky vyvíjela jak v implantátech, tak v operační
technice.
V roce 2002 provedli lékaři v KHN 57 operací páteře. O rok později už to bylo 254 operací. Nyní
provedou lékaři v KHN až 300 operací páteře ročně. Nejčastěji se jedná o nápravu degenerativních
onemocnění, tedy mininvazivní stabilizace bederní páteře, kterých se ročně provede okolo stovky.
Lékaři dále zoperují zhruba čtyři desítky krčních páteří a třetím nejčastějším výkonem jsou operace
výhřezů meziobratlových plotének.
„Za těch 20 let jsme si každopádně vytvořili dobrou pověst nejen v kraji, ale i v celé republice. Pacienti za námi přijíždějí z celého Česka, což považujeme za známku jejich spokojenosti. Vytvořili jsme
svou filosofii pracoviště postavenou na kvalitní a individuální péči o pacienty. Úspěch mají i naše
přednášky na odborných kongresech. Do budoucna je pro nás zásadní udržovat kvalitu péče a počty
ošetřených pacientů, sledovat nové trendy a zavádět nové postupy,“ dodává primář Buzek, který
vede oddělení od roku 2008.

Centrum nemocí páteře a pohybového aparátu Karvinské hornické nemocnice:
V centru nemocí páteře a pohybového aparátu v současné době působí čtyři lékaři. Centrum se skládá z
oddělení chirurgie páteře s kapacitou 15 lůžek, jednotky intenzivní péče a ambulantní části, která se nachází
v přízemí nové modulární budovy. Prvním primářem oddělení byl MUDr. Zbyhněv Gleta, druhým MUDr.
Dušan Sýkora a třetím MUDr. David Buzek, který vede oddělení od roku 2008. Oddělení chirurgie páteře
Karvinské hornické nemocnice je už 17 let akreditovaným spondylochirurgickým pracovištěm. Tuto akreditaci
uděluje Česká spondylochirurgická společnost, založená v roce 1999. Rozhodujícím faktorem pro udělení
akreditace je počet provedených operací páteře na daném pracovišti. Smyslem sítě akreditovaných pracovišť
je centralizace páteřní operativy do specializovaných center.
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Napsali nám naši pacienti:
„Touto cestou děkuji za vzornou péči na oddělení chirurgie páteře. Děkuji za profesionální přístup pana
primáře Buzka, který mě operoval společně s panem doktorem Miškejem. Díky nim jsem šla na svou třetí
operaci páteře s absolutní důvěrou a klidem. Musím ocenit i práci na JIP, kde si člověk připadá jako v nebi,
protože kolem pacienta lítají andělé v podobě sestřiček a dalšího personálu. Po převozu na normální lůžko
až po propuštění o mne všichni na oddělení pečovali ve dne v noci, jako bych byla z jejich rodiny, s velkou
empatií a vždy s úsměvem.“
Zuzana Sovíková, pacientka
„Moje dcera Káťa loni ležela po operaci páteře pět dní na JIP a zvládla to hlavně díky úžasným sestřičkám.
Byly jako její náhradní mámy v době, kdy já jsem tam být nemohla, za což jsem jim dodnes nesmírně vděčná
a dcerka na ně velmi často vzpomíná. Nejlepší oddělení!“
Andrea Pastirčáková, matka pacientky
„Jako pacient po operaci páteře mohu potvrdit, že na oddělení chirurgie páteře v KHN mají úžasný tým lékařů,
sestřiček a ostatního personálu.“
Pavel Havlíček, pacient

Text: Andrea Vargová, mluvčí Karvinské hornické nemocnice
Foto: archiv KHN
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