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Genom 99%
Genom 100%

1% = 33 mil. kombinácií AGCG



Čriepky z histórie

Až do konca 19. storočia sa úrazy s výnimkou 
rán, ktoré bolo treba zašiť, ošetrovali 
zväčša konzervatívne

Na Slovensku jednu z prvých trepanopunkcií
vykonal primár chirurgického oddelenia 
v Komárne okolo roku 1910

Prvé osteosyntézy sa na Slovensku začali 
používať okolo roku 1920 - boli to rôzne 
serkláže, Laneho dlahy a. 



Čriepky z histórie

• Počas druhej svetovej vojny v roku 1941 sa 
začala používať vnútrodreňová fixácia 

• Prvú osteosyntézu krčka vykonal primár 
z Kežmarku (Stenczel v r. 1943). 

• V tom istom roku sa po prvýkrát použil 
Kuntscherov kliniec,  operáciu vykonal v 
Kežmarku profesor Bohler z Viedne 



Čriepky z histórie
• Úrazová chirurgia sa až do roku 1953

vykonávala v rámci všeobecnej chirurgie ako 
jej integrálna súčasť.

• 1954 bolo v Banskej Bystrici otvorené prvé 
samostatne traumatologické oddelenie 
(primár Hudec) a v tom istom roku v 
Košiciach ďalšie (primár Bauer). 

• 1976 Traumatologická klinika –Kramáre
(prof. Novák)



Čriepky z histórie

• 1957 – operácie CKP, chrbtice

• 1964 – AO – na Slovensku 1968

• 1984 – Artroskopia

• 1995 – up to date implantáty







Úrazová chirurgia

• Najstarš í a najstabilnejš í
odbor chirurgie

odolný na všetky krízy 
prírodné +„homo sapiens” katastrofy
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trauma zahŕňa 30% všetkých 

stratených potenciálnych 
rokov života 



Charakteristika súčasnej ÚCh
Pokles počtu dopravných nehôd

Feminizácia medicíny

Reštrikcia pracovného času

Lekári - zodpovední za ekonomiku



OPROTI 
INÝM NÁRODNÝM PROGRAMOM

EFEKTÍVNEJŠIE VRACIA 
ĽUDÍ V AKTÍVNOM VEKU 

SPÄŤ DO ŽIVOTA.





KTO  SA  MA  UJME  ?!







Pacient s poranením brucha,  
ruptúrou pečene, otvorenou fraktúrou 
femuru a krvácaním do lebky..., 

Tak kto sa ho ujme ? - všeobecný 
chirurg? neurochirurg? ortopéd?
traumatológ? anesteziológ?



Primárne ošetrenie 
na urgentnom príjme 
je najpodstatnejšia 
časť celého reťazca



FAST (Focused Assesment
for the Sonographic examination

of the Trauma patient)



Nový algoritmus:

Prvotné opatrenie – CT



Kramáre



Kramáre



Polytrauma 
nepotrebuje 
HVIEZDU...

...potrebuje 
TEAM!!!



!          





Hlavná kvalifikácia
=

interdisiplinárna 
koordinácia a 
kooperácia



V ošetrovacom reťazci je 
potrebné:

vytvoriť - základné úrazové centrá

-sieť urgentov v SR so špičkovou
technikou



Vytvorenie trauma 
centier je 

profesionálnym aj 
politickým 

rozhodnutím



Úrazová chirurgia

• Budúcnosť
Trauma centrá

1 : 1,5 mil obyvateľov
Množstvo prípadov
Infraštruktúra
Ekonomika
Kvalita 



„Věstník 2001- traumacentra v 
ČR“

• Polytrauma
• KCP
• Maxilofaciálne poranenia
• Poranenia krčných ciev, priedušnice a brachiálneho plexu
• Sériové zlomeniny rebier s instabilitou hrudnej steny a 

krvácaním
• Závažné vnútrobrušné poranenia + retroperitoneum
• Dislokované zlomeniny panvy
• Dislokované zlomeniny acetábula
• Spinálne poranenia
• Zlomeniny združené s poranením ciev a nervov
• Devastačné poranenia mäkkých tkanív
• Vnútrokĺbne zlomeniny
• Etážové a ipsilaterálne zlomeniny



Súčasný stav v SR
• Neexistujúci systém traumacentier



Budúcnosť ?

• Stratifikácia nemocníc
• Traumacentrá úroveň 1 a 2
• Trauma triáž protokol
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Návrh traumacentier Sk



aplikácia

ABC nestabilný ?

Nemožná 
intubácia ?

Nekontrolovateln
é masívne 
krvácanie ?
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GCS < 13 

TK systola < 
90 

Dychová 
frekvencia

< 10/min

> 29/min
Poranenie
Penetrujúce

Tupé
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ať

Traumacen
trum I
xxxxx
60 min

Traumacen
trum II
YYYYY
45 min

Odosl
ať

Letecký 
transport

Zoznam dostupných nemocníc



prinesú:

• zníženie mortality
• zlepšenie výsledkov liečby
• návrat väčšieho počtu pacientov

do práce
• pozitívny ekonomický efekt



Integrácia
Nová paradigma

Medicína katastrof

Urgentná chirurgia

Polytrauma

Skeletárna a športová medicína

Viscerálna trauma



Obsah úrazovej chirurgie

Patofyziológia úrazov
Výskum šoku
Damage control surgery – zastavenie krvácania
Vedomosti a zručnosti v intenzívnej starostlivosti
Zručnosti v život zachraňujúcich chirurg. zákrokoch
Manažment  na JIS
ATLS, registre, predklinická liečba
Medicína katastrof
Rehabilitácia
Organizácia polytraumatizovaných pacientov



Nové poznatky ÚCh:
• Vývoj inštrumentov a implantátov 
• Nové operačné techniky, AS, MIO
• CT, MR, DC 
• Počítačovo asistované operácie (navi,   
operácie pod CT, Da Vinci.....) 













Roky životu – život rokom !



� akujem!


