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Roku 1950 se v pořadí 3. primářem 
stává MUDr. Vítězslav Dohnal. Za 
32 let jeho působení se ústecká 
ortopedie etablovala jako význam-
né krajské ortopedické pracoviště. 
Dochází zde k rozvoji podoboru 
dětské ortopedie a jako na jednom 
z prvních ortopedických pracovišť 
v Československu zde byla na jaře 
roku 1976 implantována totální en-
doprotéza kyčelního kloubu. Roku 
1982 se stává primářem ústecké 
ortopedie MUDr. Adolf Zein. Za jeho 
působení byla provedena první im-
plantace totální endoprotézy kolen-
ního kloubu. Roku 1990 byl primář 
Zein po same-
tové revoluci 
odvolán a pře-
sunut na pozi-
ci ordináře pro 
ortopedii v Ús-
tecké poliklini-
ce. Ve funkci ho 
nahrazuje MUDr. 
Jiří Vrzala. Pod 
jeho vedením 
dochází k rozvoji 
spondylochirur-
gického progra-
mu ústecké orto-
pedie. Oddělení 
je v lednu roku 
1997 přesunuto 
do současných 
prostor pavilonu 
G. Po odvolání MUDr. Vrzaly z funk-
ce primáře je na přelomu roku 2001 
a 2002 vedením oddělení pověřena 
MUDr. Vítězslava Zellerinová. Po 
výběrovém řízení se novým primá-
řem ortopedie stává MUDr. Vladimír 
Beneš, který se na ústeckou ortope-
dii vrátil z litoměřické nemocnice, 
kde založil a etabloval ortopedic-
ké oddělení. Za působení primáře 
Beneše v Ústí nad Labem dochází 
kromě trvale se zvyšujícího počtu 
implantací totálních endoprotéz 
velkých kloubů k dalšímu rozvoji 
jednotlivých ortopedických pod-
oborů, jako je spondylochirurgie, 
pod vedením MUDr. Pavla Piláta, 
a dětské ortopedie, pod vedením 

MUDr. Zellerinové. V lednu roku 
2020 se stává primářem ortopedic-
kého oddělení MUDr. Tomáš Novot-
ný, Ph.D. Ten ještě před nástupem 
do funkce absolvuje v průběhu roku 
2019 dlouhodobý stipendijní pobyt 
na Ortopedické klinice University of 
Indiana v USA u prof. Johna P. Dor-
manse, MD, FACS, který byl v této 
době předsedou Světové ortope-
dické společnosti. Profesor Dor-
mans si na podzim roku 2018 ke 
stáži na své klinice z 350 uchazečů 
z celého světa vybral primáře No-
votného na základě jeho publikač-
ní aktivity a zejména ohlasu jeho 

přednášky na 
světovém kon-
gresu ortopedie 
SICOT v Mont-
realu. Pod ve-
dením primáře 
Novotného a za 
významné pod-
pory vedení 
Krajské zdravot-
ní, a.s., a Uni-
verzity Jana 
E v a n g e l i s t y 
Purkyně v Ústí 
nad Labem, do-
šlo 1. 4. 2020 
k založení Orto-
pedické kliniky 
Fakulty zdravot-
nických studií 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem (FZS UJEP) a Krajské zdra-
votní, a.s. – Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) 
a MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., byl 
jmenován jejím přednostou. Histo-
rie ortopedie v Masarykově nemoc-
nici v Ústí nad Labem byla, jak je 
vidno, velmi pestrá. Přes všechny 
dějinné okolnosti, které provází ne-
jen běh času, ale i každou mezilid-
skou interakci, zde vyrostlo mnoho 
odborníků, kteří svůj život zasvětili 
ortopedii a kterých si pro tuto od-
hodlanost vážíme. V této vášni pro 
ortopedii vychováváme také novou 
generaci, aby jednou i na nás moh-
la s úsměvem na rtech vzpomínat. 

Ortopedická klinika Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
HISTORIE ORTOPEDIE V ÚSTECKÉ NEMOCNICI

Ortopedické oddělení vzniklo v ústecké 
nemocnici po skončení II. světové války 
v roce 1945 vyčleněním z rozsáhlého 
a mnohaoborového chirurgického oddě-
lení. Jejím prvním primářem byl jmeno-
ván MUDr. Rudolf Pavlanský. Doposud 
lékař I. Ortopedické kliniky v Praze a asi-
stent prof. Jana Zahradníčka působil 
v Ústí nad Labem pouze do roku 1946. 
Následně přechází na pozici primáře 
ortopedického oddělení Nemocnice Na 
Bulovce, kde se nejprve habilituje, poté 
se stává profesorem a roku 1964 zakládá 
Ortopedickou kliniku a katedru ILF. Jako 
hlavní odborník oboru ortopedie pro 
tehdejší Československo byl po mnoho 

let vůdčí osobností našeho oboru. Prof. 
Pavlanského na pozici primáře orto-
pedického oddělení v Ústí nad Labem 
roku 1946 nahrazuje MUDr. Bohumil 
Eiselt, CSc. Také vyslanec I. Ortopedic-
ké kliniky v Praze. Ten v Ústí nad Labem 
působí do roku 1950, kdy se stává pri-
mářem ortopedického oddělení Ústřed-
ní vojenské nemocnice v Praze a také 
vojákem z povolání. Tuto funkci zastává 
do roku 1970, kdy byl odvolán, údajně 
pro své politické postoje v roce 1968. 
Zajímavostí je, že plk. MUDr. Bohumil Ei-
selt, CSc., působil v letech 1952 – 1954 
v československé polní pohyblivé chi-
rurgické nemocnici ve válce v Koreji. 

prof. MUDr. Rudolf 
Pavlanský, DrSc.

plk. MUDr. Bohumil 
Eiselt, CSc.

prim. MUDr. Vítězslav 
Dohnal

prim. MUDr. Adolf Zein prim. MUDr. Jiří Vrzala prim. MUDr. Vladimír 
Beneš

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

KOLEGOVÉ, KTEŘÍ VZEŠLI Z PŮSOBENÍ 
NA ORTOPEDII V ÚSTÍ NAD LABEM

MUDr. Radek Bartoš 
Ortoped, nestátní zdravotnické zařízení
MUDr. Jan Bláha
Ortoped, Nemocnice Vsetín
† MUDr. Ludmila Jelenová 
MUDr. Jiří Jurča 
Primář, Ortopedické oddělení Nemocnice 
Chomutov
MUDr. Pavel Kacerovský 
Ortoped, nestátní zdravotnické zařízení
MUDr. Richard Kašpárek
Ortoped, Ortopedické oddělení FN Ostrava
MUDr. Vlastimil Kousal
Ortoped a protetik, nestátní zdravotnické 
zařízení
MUDr. Milan Lichtenberk
Ortoped, JAR
MUDr. Jiří Madar
Ortoped a sportovní lékař, nestátní zdra-
votnické zařízení
MUDr. Pavel Neckař
Primář, Oddělení sportovní medicíny, 
MNUL
MUDr. Jan Novotný
Ortoped a dětský ortoped, nestátní zdra-
votnické zařízení
† MUDr. Zbyšek Petrovický
Emeritní primář, Oddělení rehabilitace 
MNUL
MUDr. Milan Provazník
Ortoped a intenzivista, ZZS a nestátní 
zdravotnické zařízení
MUDr. Václav Roubíček
Ortoped a protetik, nestátní zdravotnické 
zařízení
MUDr. Michal Řehoř
Ortoped, SRN
MUDr. Petr Teyssler, Ph.D.
Ortoped, Ortopedická klinika 2. LF UK 
v Praze
MUDr. Tomáš Valena
Ortoped, Austrálie
MUDr. Pavel Vincenc
Ortoped, nestátní zdravotnické zařízení
MUDr. Jiří Vrzala ml.
Ortoped, Ortopedické oddělení Nemocni-
ce Chomutov
MUDr. Jiří Vrzala st.
Ortoped, nestátní zdravotnické zařízení
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SOUČASNOST NA ORTOPEDICKÉ KLINICE FZS UJEP A MNUL

Ortopedická klinika FZS UJEP a MNUL je nadregionálním pracovištěm se spádem 
více než 1 milion obyvatel. Zajišťuje komplexní konzervativní a operační terapii one-
mocnění a některých traumat pohybového aparátu dětí a dospělých.

Hlavním úkolem Ortopedické kliniky je 
endoprotetický program. Provádíme pri-
mární kloubní náhrady kyčelního, kolen-
ního, ramenního a hlezenního kloubu, 
a to v indikacích spektra degenerativ-
ních onemocnění, nádorových onemoc-
nění a traumat. Revizními výkony řešíme 
kompletní spektrum endoprotetických 
komplikací jak našeho pracoviště, tak 
i jiných pracovišť Ústeckého kraje, for-
mou superkonziliární spolupráce.

Druhým nosným programem Ortopedic-
ké kliniky je spondylochirurgie. Kromě 
ošetření traumat, zánětů a nádorů pá-
teře se pracoviště zabývá dynamickými 
systémy a mobilními náhradami mezio-
bratlových disků. Z hlediska spondylo-
chirurgie zajišťujeme nepřetržitou kon-
ziliární službu pro všechna pracoviště 
Ústeckého kraje, ve které spolupracu-
jeme s Neurochirurgickou klinikou FZS 
UJEP a MNUL.

V podoboru dětské ortopedie zajišťuje 
naše klinika screeningový program Vývo-
jové dysplazie kyčelního kloubu a dále 
konzervativní a chirurgickou terapii jak 
vrozených, tak získaných onemocnění 
pohybového aparátu u dětí. Zajišťujeme 
konziliární činnost pro ostatní lůžková 
a ambulantní ortopedická pracoviště 

v Ústeckém kraji. V terapii specifických 
a závažných onemocnění pohybového 
aparátu dětí spolupracujeme se speci-
alizovanými pediatricko-ortopedickými 
pracovišti ve FN Motol a v Nemocnici Na 
Bulovce. 

V podoboru onkologické ortopedie 
spolupracujeme v konsensu s doporu-
čenými postupy u primárních kostních 
nádorů se specializovanými onko-or-
topedickými pracovišti ve FN Motol 
a v Nemocnici Na Bulovce. U sekundár-
ních kostních nádorů se snažíme o užší 
spolupráci s jednotlivými onkologickými 
pracovišti našeho kraje ve smyslu předo-
peračního, pooperačního a paliativního 
plánování a aplikujeme aktualizované 
doporučené terapeutické onko-ortope-
dické algoritmy České společnosti pro 
ortopedii a traumatologii pohybového 
ústrojí.

Zbylé spektrum ortopedické terapie po-
skytujeme v rozsahu, který náleží kraj-
skému ortopedickému pracovišti.

Pod vedením Ortopedické kliniky fun-
guje Tkáňová banka, využívaná Neuro-
chirurgickou klinikou FZS UJEP a MNUL 
a Klinikou úrazové chirurgie FZS UJEP 
a MNUL.

Denně je na naší klinice v provozu or-
topedická ambulance pro objednané 
a pohotovostní pacienty a dále ambu-
lance dětské ortopedie. Zajišťujeme 
nepřetržitou telefonickou konziliární 
službu pro ortopedii, dětskou ortopedii 
a spondylochirurgii.

IMPLANTACE ENDOPROTÉZ VELKÝCH KLOUBŮ JE HLAVNÍ NÁPLNÍ NAŠÍ PRÁCE

Implantace endoprotéz velkých kloubů 
má na našem pracovišti dlouhou his-
torii. Dodnes s pýchou vzpomínáme na 
fakt, že právě Ortopedie v Ústí nad La-
bem působila v naší zemi v oboru en-
doprotetiky jako pionýr, kdy zde byla 
provedena jedna z prvních implantací 
totální endoprotézy kyčelního a kolenní-
ho kloubu v tehdejší ČSSR.

Roku 1976 zde uskutečnil tým prim. 
MUDr. Vítězslava Dohnala implantaci 
totální endoprotézy kyčelního kloubu 
a roku 1987 tým prim. MUDr. Adolfa 
Zeina totální endoprotézu kolenního 
kloubu.

Implantace endoprotéz velkých kloubů 
a řešení jejich komplikací se vývojem 
ortopedie stává celosvětově dominantní 
náplní našeho oboru. Nárůst počtu pri-
moimplantací je patrný jak meziročně, 
tak z dlouhodobého hlediska a také per-
spektivy. Dle odhadů renomovaných or-
topedických společností se předpokládá 

tento nárůst v následujícím desetiletí až 
o stovky procent bez výraznějších změn 
v rozvrstvení věku a pohlaví. Na tento vý-
voj našeho oboru musí být Ortopedická 
klinika v Ústí nad Labem, jako největší 
ortopedické pracoviště Ústeckého kra-
je, připraveno. Intenzivně proto pracu-
jeme na zkvalitnění léčebné péče, ale 
také na výzkumu a vzdělávání v oboru 
endoprotetiky. 

V průběhu let 2020 a 2021 prochází 
naše klinika komplexním auditem endo-
protetického programu. Po jeho dovrše-
ní bude patřit mezi několik málo praco-
višť střední Evropy s takto hodnocenou 
a nastavenou kvalitou předoperační, 
perioperační a pooperační péče o paci-
enty podstupující implantace endopro-
téz velkých kloubů. Takový audit zvyšuje 
bezpečnost poskytované péče, efektiv-
ně ale také snižuje počty možných kom-
plikací a zefektivňuje péči poskytova-
nou zdravotníky.

Lékaři Ortopedické kliniky

Implantace TEP kyčelního kloubu prim. Dohnalem (1976) Implantace TEP kolenního kloubu prim. Zeinem (1987)

Vyměřování resekce kloubu dle navigačního systémuKontrola vyvážení TEP kolena pomocí navigačního systému

Navigace endoprotetiky OrthoPilot® Elite

Navigace endoprotetiky OrthoPilot® 
Elite – instrumentárium

VEDENÍ ORTOPEDICKÉ KLINIKY FZS UJEP A MNUL
Přednosta Ortopedické kliniky: MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Zástupce přednosty Ortopedické kliniky: MUDr. Jan Soukup
Vrchní sestra Ortopedické kliniky: Bc. Dagmar Mandovcová
Staniční sestra standardních lůžek Ortopedické kliniky: Bc. Jana Misařová
Staniční lékař JIP Ortopedické kliniky: MUDr. Eva Hušková
Staniční sestra JIP Ortopedické kliniky: Lucie Vašová

LÉKAŘI ORTOPEDICKÉ KLINIKY
Osm atestovaných lékařů: MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MUDr. Vladimír Be-
neš, MUDr. Martin Dzivjak, MUDr. Eva Hušková, MUDr. Pavel Pilát, MUDr. An-
tonín Pírek, MUDr. Jan Soukup, MUDr. Vítězslava Zellerinová

Čtyři rezidenti pro obor Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu: 
MUDr. Jan Černý, MUDr. Jaroslav Kraus, MUDr. Mária Peničková, MUDr. Eliška 
Vaňásková

PRACOVIŠTĚ ORTOPEDICKÉ KLINIKY
Stanice I - Endoprotetika, Stanice II - Spondylochirurgie a všeobecné ortope-
die, Stanice ortopedie - JIP, ortopedický operační sál, ortopedická ambulance 
pro dospělé pacienty, ortopedická ambulance pro dětské pacienty
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Ve vývoji péče o naše pacienty spolupra-
cujeme s dalšími vynikajícími pracovišti 
Masarykovy nemocnice, jako je Klinika 
anesteziologie, perioperační a intenziv-
ní medicíny FZS UJEP a MNUL nebo Re-
habilitační oddělení. 

Do výzkumu v oblasti endoprotetiky na 
naší klinice je zapojena i Fakulta zdra-
votnických studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, na které umožnujeme 
jejím studentům vedení bakalářských 
prací v oboru všeobecného ošetřova-
telství, které mají za úkol rozvíjet kva-
litu poskytované ošetřovatelské péče 
u pacientů podstupujících implantaci 
endoprotéz velkých kloubů. Klinika je 
řešitelem a spoluřešitelem 2 grantových 
projektů zabývajících se analýzou chůze 
a hodnocením krátkodobých a dlouho-
dobých výsledků implantace endopro-
téz velkých kloubů.

Za podpory vedení Krajské zdravot-
ní, a.s., implantujeme na naší klinice 

špičkové kloubní implantáty, umožňu-
jící poskytovat nejmodernější přístup 
v řešení kloubních náhrad a jejich kom-
plikací. Od roku 2020 používá klinika, 
jako jedno z prvních pracovišť v České 

republice, v současnosti nejmodernější 
systém počítačové navigace endoprote-
tiky velkých kloubů OrthoPilot® Elite.

Pro zkvalitnění a modernizaci poskyto-
vané péče o pacienty s komplikacemi 
endoprotéz velkých kloubů dokončil 
přednosta Ortopedické kliniky MUDr. To-
máš Novotný, Ph.D., kompletní vzděláva-
cí program světové společnosti pro sep-
tickou ortopedii, který umožnil na naši 
kliniku převést nejaktuálnější guideli-
nes pro řešení komplikací endoprotéz. 
Vzhledem k propojení našeho pracovi-
ště s globálním fórem pro komplikace 
endoprotéz se pak dále spolupodílíme 
na aktualizaci a formování nových do-
poručených diagnostických a léčebných 
postupů v tomto podoboru ortopedie 
z globálního hlediska.

Výsledky naší práce a výzkumu jsou pra-
videlně a s úspěchem přijímány na orto-
pedických sympoziích v České republice 
a v zahraničí.

SPONDYLOCHIRURGIE NA ORTOPEDICKÉ KLINICE
Spondylochirurgie na ústecké ortopedii 
má tradici již od 90. let. K rozvoji do po-
doby, v jaké ji známe dnes, přispěl zá-
sadní měrou MUDr. Pavel Pilát, dodnes 
vedoucí lékař pro spondylochirurgii naší 
kliniky. Každodenní prací, spojenou 
s péčí o akutní pacienty v jinak domi-
nantně plánovaném oboru ortopedie, 
dosáhl k etablování ústecké ortope-
dické spondylochirurgie. Ortopedická 
klinika FZS UJEP a MNUL tak patří mezi 
pouhých 5 českých ortopedických pra-
covišť, kde je soustavně vykonávána 
spondylochirurgie.

Vzhledem k náplni atestačního oboru 
Ortopedie a traumatologie pohybového 
aparátu, jehož částí je také spondylo-
chirurgie, plní naše pracoviště kromě 
léčebné péče také nezastupitelnou úlo-
hu v předatestačním vzdělávání lékařů 
v rámci naší země. Prováděním konti-
nuální spondylochirurgie, v kombinaci 
se spektrem výkonů péče poskytované 
v podoboru dětské ortopedie a péčí 
o sekundární kostní tumory pohybového 
aparátu, splňuje Ortopedická klinika FZS 
UJEP a MNUL kritéria pro nejvyšší akredi-
taci v rámci postgraduálního vzdělávání 
lékařů v České republice.

Operace páteře tvoří na Ortopedic-
ké klinice podstatnou část spektra 

prováděných neplánovaných ortopedic-
kých výkonů. Společně s Neurochirur-
gickou klinikou tvoří Ortopedická klinika 
Spinální tým Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, který patří mezi 11 
nejvyšších spondylochirurgických pra-
covišť v republice (kategorie A).

Ze skupiny páteřních operací provádě-
ných na naší klinice tvoří nejvýznamnější 

podíl operace úrazů hrudní a bederní 
páteře, kterých je zde odoperováno více 
než 200 za rok. Ortopedická klinika za-
jišťuje nepřetržitou operační i konzer-
vativní léčbu a konziliární a konzultační 
činnost pro traumata páteře pro celou 
spádovou oblast Ústeckého kraje. Den-
ně spolupracuje s ostatními nemocni-
cemi a nestátními zdravotnickými zaří-
zeními v regionu za účelem centralizace 
péče o poranění páteře zde v Masaryko-
vě nemocnici.

V roce 2020 byla do spektra standardní-
ho ošetření úrazů páteře na naší klinice 
zavedena i miniinvazivní operační me-
toda. Miniinvazivní metoda přináší pro 
pacienta několik významných výhod. 
Operace je provedena pouze z několika 
drobných kožních řezů, přičemž je mini-
malizováno poškození svalstva páteře. 
Odpadá tedy tzv. skeletizace páteře, 
při které je nutno v rámci standardního 
otevřeného přístupu kompletně oddělit 
svalstvo páteře od kostních struktur pá-
teře, což vždy do jisté míry vede k jeho 
poškození a přispívá k pooperační bo-
lestivosti. Oproti tomu při miniinvazivní 
metodě je svalstvo narušeno jen mini-
málně, dále pak odpadá možné riziko 
poruchy hojení velké operační rány. 

MUDr. Pavel Pilát

Miniinvazivní metoda stabilizace páteře, 
perkutánní zavedení kostních jehel do 
obratlových pediklů

RTG konrola správného cílení

Zevedení vodících drátů a dilatačních 
tubusů

Zavedené pedikulární šrouby s dlouhými 
nástavci a zavádění spojovací tyče, která 
je podvlečena pod svaly

Po dotažení instrumentace a odlomení 
nástavců

Zhojená fraktura obratle L3, stabilizovaná 
miniinvazivně

Zlomenina 2. bederního obratle s neurologickým deficitem dolních končetin 
– operováno urgentně, otevřeně, provedena dekomprese, repozice, zadní stabilizace 
a posterolaterální déza. Neurodeficit kompletně upraven

Výhřez meziobratlové ploténky L2/3 
s neurologickým iritačním syndromem 
dolních končetin

Dekomprese durálního vaku a odstranění 
výhřezu meziobratlové ploténky

Navigace endoprotetiky OrthoPilot® 
Elite – softwarové prostředí pro 
plánování resekce kloubních ploch  
a volbu implantátů
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Toto vše vede k rychlejší poope-
rační adaptaci pacienta. Z těchto 
důvodů je přínos nové miniinva-
zivní metody především v komfor-
tu pro pacienta, menší pooperační 
bolestivosti, rychlejší pooperační 
adaptaci a v minimalizaci rizik po-
ruch hojení operační rány. Výhody 
miniinvazivní metody stabilizace 
hrudní a bederní páteře plánujeme 
dále objektivizovat a analyzovat 
na relevantním souboru pacientů 
v naší péči. Otevřená metoda zů-
stává však nadále nezastupitelným 
postupem při ošetření závažnějších 
úrazů páteře s nutností provedení 
dekomprese nervových struktur či 
meziobratlové fúze.

Poměrně často je prováděna i ope-
rativa páteře předním přístupem ať 
již thorakotomií v úseku hrudním, 
nebo přístupem retroperitoneálním 
v úseku bederním. U komplikova-
ných případů využíváme u těchto 
přístupů dlouholeté kvalitní mezi-
oborové spolupráce s Chirurgickým 
oddělením a Oddělením hrudní chi-
rurgie Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem.

Kromě úrazů se na naší klinice za-
býváme i léčbou a diagnostikou 
tumorů páteře. Spolupráce s onko-
logickými odděleními našeho kraje 
umožňuje včasné operační řešení 
metastáz nádorových onemocnění 
do páteře. Ve zrychleném režimu 
provádíme také bioptická vyšetření 
novotvarů páteře.

Záněty páteře – spondylodiscitidy, 
jsou ve více než 50 % případů lé-
čeny konzervativně, ovšem v někte-
rých případech je nutné operační 
řešení, se kterým máme dlouho-
leté zkušenosti a dobré výsledky. 
Na tomto poli využíváme možnosti 
spolupráce s dalším špičkovým pra-
covištěm naší nemocnice, kterým je 
Infekční oddělení.

Degenerativní onemocnění páteře 
jsou na Ortopedické klinice dia-
gnostikována a léčena jak konzer-
vativně, tak operačně. Významná 
část degenerativních bolestí zad je 

ošetřena ambulantně komplexním 
přístupem – obstřiky křížokyčelních 
skloubení, obstřiky intervertebrál-
ních kloubů při spondylarthrose, 
předpisy nejvhodnějších rehabili-
tačních procedur, speciálních ortéz 
a jiných pomůcek. Ve spolupráci 
s Radiologickou klinikou a Neurolo-
gickým oddělením jsou za hospitali-
zace na naší klinice prováděny koře-
nové obstřiky pod CT kontrolou.

Přestože operace degenerativních 
změn páteře tvoří minoritu námi 
prováděných výkonů, ve srovnání 
s akutní operativou úrazů páteře, 
zahrnují široké spektrum výkonů. 
Pokud bychom měli vyjmenovat 
ty nejčastější, tak jsou to metody 
dekomprese páteřního kanálu za 
současné dynamické stabilizace 
nebo instrumentované meziobrat-
lové fúze, které jsou prováděny buď 
předním, nebo zadním přístupem.

Dlouhou tradici a výborné výsledky 
má díky spolupráci s cévními chi-
rurgy z Chirurgického oddělení naší 
nemocnice přední bederní meziob-
ratlová fúze (ALIF), která je nejčas-
těji prováděna pro onemocnění (de-
generace a výhřez) meziobratlové 
ploténky v dolní části bederní páte-
ře. Stejně jako na bederní a hrudní 
páteři operujeme poškozené mezi-
obratlové ploténky i na krční páteři. 
Z méně invazivních metod jsou pou-
žívány např. interspinózní implantá-
ty. Implantace pohyblivých náhrad 
meziobratlových disků zde byly 
dlouhodobě prováděny ve velkém 
počtu, poslední dobou se zpřísnily 
indikace této metody. Operační léč-
ba deformit představuje například 
operační korekce spondylolistézy 
(patologického posunu obratlů) či 
degenerativní skoliózy.

Spolupráce s Protetickým odděle-
ním naší nemocnice a dalšími pro-
tetickými pracovišti v regionu nám 
umožňuje používání nejrůznějších 
trupových ortéz a individuálně zho-
tovovaných korzetů v rámci kon-
zervativní léčby či v pooperačním 
období.

DĚTSKÁ ORTOPEDIE
Současně se vznikem oboru ortopedie 
v Ústí nad Labem se zde začal rozvíjet 
také podobor dětské ortopedie. Do po-
doby, jak jej vnímáme na našem pra-
covišti dnes, jej zcela jistě svým celoži-
votním odborným nasazením dovedla 
MUDr. Vítězslava Zellerinová, emeritní 
předsedkyně Dětské sekce České spo-
lečnosti pro ortopedii a traumatologii 
pohybového ústrojí. S vývojem medicíny 
dochází i v dětské ortopedii k posunu 
v úvahách nad nejvhodnějšími terapeu-
tickými postupy, spolu se snahou o co 
nejšetrnější přístup k dětským pacien-
tům, s racionálním náhledem na jejich 
sociální podmínky po dobu naší terapie. 
V průběhu desetiletí ubývá v dětské or-
topedii indikací k operačním výkonům 
a klesá doba průměrné hospitalizace. 
Vzhledem k tomuto trendu dochází také 
k logické centraci nejrozsáhlejších výko-
nů s krajově minimální incidencí na spe-
cializovaná pracoviště.

Ortopedická klinika FZS UJEP a MNUL 
dále zajišťuje konzervativní a chirur-
gickou terapii jak vrozených, tak získa-
ných onemocnění pohybového aparátu 
u dětí. Každý pracovní den je na naší 
klinice v provozu dětsko-ortopedická 
ambulance pro objednané i akutní pa-
cienty. Nepřetržitě je zajištěna mož-
nost telefonické konziliární služby pro 
dětskou ortopedii. Ortopedická klinika 
disponuje nově rekonstruovaným dět-
ským pokojem, na kterém je umožněn 
pobyt rodiče s hospitalizovaným dítě-
tem a který je vybaven moderním a elek-
tronicky polohovatelným lůžkem, které 
naše klinika obdržela v letošním roce 
jako sponzorský dar.

V podoboru dětské ortopedie zajišťuje 
naše klinika screeningový program Vý-
vojové dysplazie kyčelního kloubu, kdy 
ortopedové docházejí k ultrazvukovému 
vyšetření kyčelního kloubu novorozenců 
již do porodnice. Dále pak na naší klinice 
ambulantně sledujeme kojence v rámci 
tzv. trojího síta ve screeningu vývojové 
dysplazie kyčelního kloubu. V případě 
nutnosti terapie aplikujeme speciální 
pomůcky, jakými jsou například Frejko-
va peřinka či Pavlíkovy třmínky. Ve vzác-
ných případech s nutností další terapie 
je naše klinika vybavena speciálním 
lůžkem, které slouží k postupné neope-
rační zavřené repozici dysplastické ne-
stabilní kyčle.

Přední přístup k bederní páteři L4/5

MUDr. Vítězslava Zellerinová

Nakládání sádrové spiky kyčelního kloubu u pacienta po operaci

Metastáza karcinomu prsu v obratlovém těle Th7 
– thorakotomií prevedena korpektomie, náhrada 
obratlového těla klecí a přední stabilizace

Po dekompresi provedena instrumentovaná 360 
stupňová meziobratlová fúze metodou PLIF, disk 
nahrazen dvěma klecemi

Miniinvazivní epifizeodéza proximálních 
femurů pro CVA

Riley Hospital for children

Operační korekce 
spondylolistézy L5/S1, 
obratlový posun zkorigován, 
odstraněna degenerovaná 
meziobratlová ploténka 
a implantována 
meziobratlová klec s 
kostními štěpy k vytvoření 
meziobratlové fúze
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Tuto speciální postýlku nám na zakázku 
v roce 2019 vyrobila a jako sponzorský 
dar dodala jedna česká technologická 
firma.

Po úspěšné repozici je malému pacien-
tovi na ortopedických operačních sálech 
provedena arthrografie a v případě dob-
rého výsledku naložena sádrová spika.

Zajišťujeme konzervativní i chirurgickou 
terapii jedné z nejčastějších vrozených 
deformit pohybového aparátu – Pes 
Equinovarus. Metodu sádrování a další 
terapii tohoto onemocnění dětské nohy 
provádíme tzv. Ponsetiho metodou.

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., se zú-
častnil kurzů pro tuto metodu při 

stipendijním pobytu na Indiana Univer-
sity School of Medicine, Riley Hospital 
for Children v USA. Tým Ortopedické 
kliniky je zapojen ve výzkumném pro-
gramu pro studium etiologie a možnosti 
vývoje nových léčebných postupů v tera-
pii tohoto onemocnění. Výsledky tohoto 
výzkumu jsou s vynikajícím ohlasem 
přijímány na světových fórech. Přijaté 
přednášky na téma výzkumu Pes Equi-
novarus Dr. Novotného – SICOT 2018, 
Canada; SICOT 2019, Oman; EPOS 
2019, Israel; EPOS 2020-21, Portugal; 
SICOT 2021, Hungary.

Stejně jako celá chirurgie, měla by i dět-
ská ortopedie směřovat k miniinvazivitě 
– tento trend aplikujeme bezvýhradně 
i my. Zavedením speciálního instru-
mentária provádíme nově miniinvazivní 
epifyzeodézu proximálního femuru v pří-
padě onemocnění Coxa vara adolescen-
tium. V loňském roce jsme na naší klini-
ce úspěšně řešili i vzácné úrazy kloubů 
dětského věku, a to 3x avulzi chrupavky 
kondylu femuru a 2x lézi předního zkří-
ženého vazu při avulzi interkondylické 
eminence arthroskopickým ošetřením. 

Přednosta Ortopedické kliniky je ak-
tivním členem Evropské společnosti 
pro dětskou ortopedii a úspěšným ab-
solventem kompletního evropského 
vzdělávacího programu pro dětskou or-
topedii EPOS-EFORT BAT v Ortopedické 
nemocnici Speising ve Vídni v Rakousku.

ONKOLOGICKÁ ORTOPEDIE NA NAŠÍ KLINICE 
Diagnostika primárních kostních tumorů 
a terapie sekundárních kostních tumorů 
a patologických zlomenin je posledním 
specializovaným zaměřením našeho 
pracoviště. Eventuální diagnostikované 
primární kostní tumory odesíláme k dal-
šímu řešení na specializovaná onkoor-
topedická pracoviště, kterými pro Čes-
kou republiku jsou Ortopedická klinika 
Nemocnice Na Bulovce a Ortopedická 
klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny 
v Brně. Na Ortopedické klinice v Ústí nad 
Labem se snažíme o aktivní spolupráci 
s onkology a patology našeho kraje ve 
smyslu předoperačního, pooperačního 
a paliativního plánování a aplikujeme 
aktualizované doporučené terapeutické 
onkoortopedické algoritmy České spo-
lečnosti pro ortopedii a traumatologii. 

Do portfolia řešení patologických zlome-
nin dlouhých stehenních a pažních kostí 
jsme od roku 2020 zavedli nitrodřeňové 
hřebování k rutinně prováděné dlahové 
osteosyntéze s cementovou plombá-
ží. Zavedli jsme do používání speciální 
miniinvazivní sady pro biopsie skeletu. 
V roce 2021 jsme jako první pracoviště 
v České republice provedli osteosynté-
zu patologické fraktury humeru elek-
tronicky cíleným titanovým hřebem. Na 
Ortopedické klinice FZS UJEP a MNUL se 
jako jediné pracoviště kraje zabýváme 
léčbou a diagnostikou tumorů páteře. 
Velmi kvalitní spolupráci jsme navázali 
také s paliativním týmem naší nemocni-
ce, který umožnuje důstojný a moderní 
přístup k péči o pacienty v terminálním 
stádiu onemocnění.

DO VÝZKUMU SE ZAPOJUJÍ I LÉKAŘI V PŘEDATESTAČNÍ PŘÍPRAVĚ

Jako klinické pracoviště pro ortopedii našeho kraje se aktivně snažíme o rozvoj vě-
decko-výzkumných aktivit v našem oboru. Výzkum se nám daří na české poměry 
udržovat poměrně rozsáhlý. Do vědecké činnosti naší kliniky se postupně aktivně 
zapojují rezidenti, lékaři v předatestační přípravě, našeho pracoviště.

V oblasti bazálního výzkumu spolupra-
cujeme s Fyziologickým ústavem AV ČR, 
Histologickým ústavem 2. LF UK a Orto-
pedickou klinikou 1. LF UK a Nemocnice 
Na Bulovce na dvou grantových projek-
tech, ve kterých jsme jednou hlavním 
řešitelem a jednou spoluřešitelem. 
Tento výzkum je zaměřen na rozbor ul-
trastruktury a dále na vývoj nových tera-
peutických prostředků pro onemocnění 
Pes Equinovarus a Morbus Dupuytren. 
Po vzoru amerických pracovišť odmí-
tám „výzkumnou roli“ našich ortopedů 
jako dodavatelů vzorků tkání pro vý-
zkumné týmy. Naši lékaři se podílejí 
a budou se i nadále podílet přímo na 
výzkumu v laboratořích. Výsledky naší 
výzkumné činnosti jsou s vynikajícím 
ohlasem přijímány do prestižních za-
hraničních časopisů. Letos byl našemu 
týmu přijat článek do Journal of Pae-
diatric Orthopedics, který pro dětskou 
ortopedii představuje to nejlepší, čeho 
lze v oboru dosáhnout. Výrazným úspě-
chem naší výzkumné skupiny v oblasti 
bazálního výzkumu se v roce 2020 stal 

také zápis užitného vzoru č. 34329 na 
Úřadu průmyslového vlastnictví České 
republiky s názvem Směs pro léčbu pes 
equinovarus a farmaceutický přípravek ji 
obsahující.

Kromě bazálního výzkumu máme na 
naší klinice 3 klinicko-výzkumné pro-
gramy. Dva projekty se zabývají ana-
lýzou chůze u pacientů po elektivních 
implantacích různých typů totálních 
endoprotéz kyčelního nebo kolenního 
kloubu. V rámci projektů s analýzou 
chůze spolupracujeme s FZS UJEP a její 
Laboratoř pro analýzu chůze pod vede-
ním Mgr. Marka Jelínka, Ph.D. Tento vý-
zkum je podporován jedním grantovým 
projektem, ve kterém je naše pracoviště 
spoluřešitelem. Další projekt klinického 
výzkumu na naší klinice začíná v pod-
oboru spondylochirurgie a zabývá se 
hodnocením efektivity a spokojenosti 
pacientů po různých přístupech k terapii 
úrazů páteře.

Poslední složkou našeho výzkumného 
programu je 7 mezinárodních multi-
centrických klinických studií, kterých se 
naše klinika jako české centrum účastní. 
V těchto studiích sledujeme dlouhodo-
bé účinky některých léků na pohybový 
aparát.

Elektronicky cílené hřebování 
patologické zlomeniny humeru

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., při práci 
v Ústavu histologie 2. LF UK

Aplikace detekčních sond na tělo 
pacienta při analýze chůze

Počítačová animace těla pacienta při 
analýze chůze

Chondrální defekt na kondylu femuru 
malého chlapce

Ošetření spodiny defektu 
mikrofrakturami

Zpětná implantace chondrálního 
dissekátu Snímek užitného vzoru č. 34329 na 

Úřadu průmyslového vlastnictví ČR
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Redakce Statimu děkuje MUDr. Tomáši Novotnému, Ph.D., a jeho týmu  
za spolupráci na vzniku této přílohy.

MODERNÍ A KVALITNÍ VÝUKA JE TREND, KTERÉHO SE CHCEME DRŽET

Zakládání klinik v ústecké Masarykově nemocnici je logickým vyústěním dlouhodo-
bé a kvalitní spolupráce mezi naší nemocnicí a Fakultou zdravotnických studií UJEP.

I naše pracoviště se stále více podílelo 
na výuce studentů nelékařských zdra-
votnických oborů, a tím došlo k výsled-
nému propojení univerzitního prostředí 
s nemocničním, které vyústilo v založení 
Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnic-
kých studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o.z. 

Je pravdou, že kliniky byly a jsou zakládá-
ny spíše při lékařských fakultách, takže 
v tomto smyslu je Fakulta zdravotnických 
studií tak trochu atypická. Nicméně v po-
sledních letech se naše univerzita a s ní 
i fakulta poměrně významně rozvíjejí. Po 
Krajské zdravotní, a.s., je UJEP dokonce 
druhý největší zaměstnavatel v Ústec-
kém kraji. V současnosti je dokončován 
nový moderní kampus pro jednotlivé 
fakulty univerzity v centru města a upro-
střed Masarykovy nemocnice vyrůstá 
nový kampus Fakulty zdravotnických 
studií, který bude představovat jedno 
z nejlépe vybavených výukových center 

pro nelékařské zdravotnické obory v ČR. 
Moderní a kvalitní výuka je tedy trend, 
kterého se chceme držet a díky trans-
formaci našeho pracoviště na kliniku se 
ho můžeme také aktivně zúčastňovat. 
Fakulta zdravotnických studií má šest 
bakalářských studijních programů a dva 
magisterské, přičemž naše klinika zajiš-
ťuje výuku napříč všemi ročníky a obory. 
A to jak teoretických předmětů, jako jsou 
například anatomie nebo fyziologie, tak 
i klinických předmětů a ošetřovatel-
ských stáží. V zimním a letním semestru 
akademického roku 2020/2021 vyuču-
jeme a zkoušíme téměř 300 studentů 
různých studijních oborů v prezenční 
i v kombinované formě studia. Na výuce 
se na našem pracovišti aktivně podílejí 
také lékaři v předatestační přípravě.

Na Ortopedické klinice FZS UJEP a MNUL 
pořádáme každé úterý rentgenový se-
minář a každý pátek vzdělávací semi-
nář pro lékaře v předatestační přípravě 
v oboru Ortopedie a traumatologie po-
hybového ústrojí naší nemocnice.

Od roku 2021 bude naše klinika spolu-
pořádat kurzy sonografie pohybového 
aparátu ve spolupráci s Klinikou rehabi-
litace 1. LF UK a Anatomickým ústavem 
1. LF UK pro lékaře oborů, které ultrazvu-
kovou diagnostiku pohybového aparátu 
využívají. 

Celosvětová COVID pandemie přinesla 
do přednáškové činnosti novou alter-
nativu, kterou jsou online sympozia 
a webináře. Naše klinika na tuto novou 
okolnost rychle zareagovala a v rámci 
prvního pololetí roku 2021 jsme pre-
zentovali, nebo ještě budeme prezen-
tovat, 4 přednášky na českých sympo-
ziích a 3 přednášky na mezinárodních 
sympoziích.

Přednosta ortopedické kliniky MUDr. To-
máš Novotný, Ph.D., byl v lednu 2021 
jmenován ministryní spravedlnosti 
soudním znalcem pro obor zdravotnictví 
v odvětví ortopedie.

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
přednosta

Ortopedická klinika FZS UJEP a MNUL

Jmenování MUDr. Tomáše Novotného, Ph.D. (vlevo), soudním znalcem pro obor zdravotnictví, odvětví ortopedie
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