
ročník XII číslo 1 únor 2023606 931 795

ANETA NAVRÁTILOVÁ
realitní makléřka
tel.: +420 608 194 430
www.anetanavratilova-remax.cz

PRODEJ, PRONÁJEM, AUKCE, EXEKUCE 
A JINÉ REALITNÍ SLUŽBY PRO VÁS

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* údržba soukromé i veřejné zeleně
* realizace sadových úprav

* sezonní prodej rostlin a ostatních potřeb pro zahradu

NABÍZÍM VÝKUP VEŠKERÝCH 
STAROŽITNOSTÍ: 

nábytek, nádobí, šperky, mince, bankovky, 
pohlednice, dobové šaty, zbraně, stříbro, zlato, 

veškeré poklady z půdy. Osobně přijedu, zajistím 
odvoz, platba ihned na místě hotově. 

KE KAŽDÉMU VÝKUPU VSTUPENKA 
NA ZÁMEK LETOVICE ZDARMA. 

V případě ceny výkupu nad 20.000 Kč nabízím 
zdarma noc na zámku Letovice v zámeckém 

apartmánu. Tel.: 602 528 912.

O ortopedickém oddělení Nemocnice Boskovice

Primář MUDr. Bedřich Kala
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s primářem MUDr. Bedřichem Kalou

	 Ortopedické oddělení v bosko-
vické nemocnici vede od roku 
2013 již ve druhé generaci primář 
MUDr. Bedřich Kala, jehož otec 
se ortopedii věnoval od 70. let mi-
nulého století.
	 Pane	 primáři,	 ortopedické	 oddělení	
má	část	ambulantní	a	lůžkovou,	můžete	
popsat	činnost	obou	celků?
	 Dvě	ortopedické	ambulance	se	na-
chází	v	1.	patře	nemocnice;	poskytu-
jí	 standardní	 vyšetření	 pacientům		
s	potížemi	pohybového	ústrojí.	Dále	
je	možno	se	objednat	na	preventivní	
vyšetření	 dětských	 kyčlí	 s	 použitím	
sonografie.	 Zabýváme	 se	 také	 péčí		
o	 sportovce	 s	 obtížemi	 pohybového	
aparátu.

	 Lůžková	část	je	umístěna	ve	4.	pa-
tře	hlavní	budovy,	k	dispozici	je	zde	
20	 lůžek.	 Dva	 pokoje	 jsou	 nadstan-
dardní	jednolůžkové,	s	WC,	sprcho-
vým	 koutem	 a	 televizí.	 Pacienti	 na	
lůžkovém	oddělení	jsou	hospitalizo-
váni	v	případě	 lehčích	operací	pou-	
ze	 na	 úrovni	 jednodenní	 péče,	 po	
velkých	 operacích,	 náhradách	 klou-
bů	a	podobně,	7–10	dnů.	

	 Jaké	 operační	 výkony	 provádíte	 nej-
častěji?	
	 Z	 velkých	 operací	 to	 jsou	 přede-
vším	 endoprotézy	 kyčelního	 a	 ko-	
lenního	 kloubu.	 Zmínit	 musím	 také	
artroskopické	výkony,	které	ortoped	
provádí	 uvnitř	 kloubů	 podle	 kame-	
rového	obrazu.	Jedná	se	o	miniinva-
zivní	 metodu,	 při	 které	 se	 malými	
vstupy	 zavádí	 na	 postižené	 místo		
jak	 optický	 systém,	 tak	 i	 potřebné	
nástroje.	Artroskopie	umožňuje	v	ne-	
mocném	kloubu	šetrný	operační	vý-
kon,	 který	 zkracuje	 dobu	 hospitali-
zace	i	rekonvalescence.	
	 Celkově	řešíme	veškeré	problémy	
pohybového	 ústrojí,	 jak	 degenera-	
tivní,	 tak	 i	 úrazové	 stavy.	 Operace	
jsou	 prováděny	 na	 moderně	 vyba-	
vených	 operačních	 sálech.	 Od	 roku	
2022	využíváme	novou	artroskopic-
kou	věž.	Úzce	spolupracujeme	s	chi-
rurgií	v	 rámci	pohotovostní	nemoc-
niční	péče.

	 Jaké	jsou	pro	pacienty	možnosti	reha-
bilitace?
	 Pro	hospitalizované	pacienty	vyu-
žíváme	tělocvičnu	přímo	na	oddělení.	

Pro	další	rehabilitační	péči	spolupra-
cujeme	 s	 Nemocnicí	 Blansko,	 OLÚ	
Jevíčko	a	také	s	Nemocnicí	Letovice,	
jejíž	služby	využívají	pacienti	s	dlou-
hou	 dobou	 rekonvalescence.	 Spolu-
práce	 v	 rehabilitační	 péči	 si	 velmi	
vážíme,	nebo	rehabilitace	po	operač-
ních	 výkonech	 je	 zásadní	 pro	 dobrý	
výsledek.	
	 Kolik	operací	ročně	provádíte?
	 V	 loňském	 roce	 se	 nám	 podařilo	
provést	téměř	300	implantačních	ope-
rací	na	velkých	kloubech,	což	 je	do-
sud	největší	počet	v	historii	oddělení.	
Postupně	snižujeme	skluz,	který	způ-
sobily	problémy	s	covidem	v	uplynu-
lém	období.	Celkem	bylo	v	roce	2022	
provedeno	asi	900	operačních	výko-
nů;	 do	 toho	 se	 počítají	 také	 artro-	
skopické	 operace,	 další	 ortopedické	
zásahy	na	sále	a	také	drobnější	opera-
tiva	prováděná	ambulantně	v	 lokální	
anestezii.	Tyto	počty	jsou	možné	jen	
díky	velmi	dobré	spolupráci	s	kolekti-
vem	operačních	sálů	a	anesteziologic-
kého	oddělení.
	 Lidé	se	často	v	péči	o	své	zdraví	do-
pouští	chyb	a	omylů;	jaký	pohyb	z	hledis-
ka	 ortopeda	 doporučujete	 pro	 udržení	
dobré	kondice?
	 Z	medicínského	hlediska	je	dosta-
tek	pohybu	všeobecně	důležitý.	Z	po-
hledu	 ortopeda	 je	 běžná	 chůze	 ten	

nejlepší	způsob,	jak	své	tělo	udržovat	
v	 dobré	kondici.	 Je	 to	 přirozený	po-
hyb,	 který	 zatěžuje	 organismus	 rov-
noměrně,	dá	se	správně	dávkovat	pro	
všechny	věkové	a	tělesné	kategorie.
	 Přál	bych	si,	aby	byli	všichni	opatrní	
nejen	při	sportovních	výkonech,	ale		
i	 v	 běžném	 životě.	 Lidský	 organis-
mus	je	velice	složitý	celek;	jeho	po-
škození	 mívá	 často	 trvalé	 následky.	
Rozvoj	medicíny	a	technologií	je	sice	
obrovský,	ale	není	všemocný.	
	 Jak	početný	je	kolektiv	oddělení,	kte-
ré	vedete?
	 Na	 ambulantní	 i	 na	 lůžkové	 čás-	
ti	 pracuje	 celkem	 24	 zaměstnanců,		
z	toho	8	lékařů,	12	středně	odborné-
ho	personálu	a	zbytek	tvoří	další	pra-
covníci.
	 Rád	 využívám	 této	 příležitosti		
k	 vyjádření	 poděkování	 celému	 ko-
lektivu	 našeho	 oddělení	 za	 jejich	
práci,	která	 je	náročná	nejen	na	od-
borné	znalosti,	ale	také	časově;	služ-
by	 neberou	 ohled	 na	 roční	 období		
či	svátky.	Poděkovat	chci	také	ostat-
ním	 zaměstnancům	 nemocnice,	 ne-
bo	 každá	 profese	 je	 pro	 správný	
chod	 zařízení	 důležitá	 –	 to	 platí	 ve	
zdravotnictví	víc	než	jinde.
Pane primáři, děkuji za rozhovor.

Petr Hanáček
Foto: archiv nemocnice
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