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Význam a postavenie traumatológie v našom regióne. 
 Predchodkyňou spišsko-sobotskej nemocnice  bola 

Záchranná stanica prvej pomoci-  v roku 1890  zriadila Alica 
Majunková- funkcionárka Uhorského Červeného kríža. 

 Na prelome 19.a 20.storočia  sa zriaďovali orgánizácie 
červeného kríža  v rôznych mestách a mestečkách Spiša. 

 V roku 1902- organizácia Červeného kríža v Spišskej Sobote 
so 114 členmi na čele s Dr. Augustínom Szászom- bol 
vytýčený cieľ postaviť nemocnicu. 

 V roku 1910-má nemocnica Červeného kríža 24 postelí. 
 10.októbra 1911.-otvorenie nemocnice v Spišskej Sobote. O jej 

výstavbu sa zaslúžil MUDr.Augustín Szász. 
 V roku 1913 MUDr.Ladislav Gattinger vykonáva len 

ambulantné chirurgické výkony. 
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 V roku 1925-dobudovanie operačnej sály. MUDr. Pavel  

Stenczel, MUDr. Viktor Fiedler. 
 V roku 1940 bola nemocnica zoštátnená- pracovali v nej 3 

lekári a 13 sestier. 
 V roku 1941- primár chirurgického oddelenia- MUDr.Viliam 

Solárik. 
 Od roku 1954 bol primárom chirurgického oddelenia MUDr. 

Ján Darula. 
 V tom čase malo oddelenie 50 lôžok. 
 Od roku 1960 viedol oddelenie krátku dobu MUDr. Alfonz 

Leško,  
Od roku 1961 bol primárom oddelenia MUDr. Juraj 
Janovský.  
 
 



Význam a postavenie traumatológie v našom regióne. 

1918-1938 



Význam a postavenie traumatológie v našom regióne. 
 Spolu s Dr. Obořilom začali ako jedni z prvých na Slovensku 

používať pri osteosyntézach originálnu švajčiarsku AO 
súpravu. Prvá AO osteosyntéza na oddelení bola 
vykonaná v roku 1970 Dr. Obořilom.  

 V roku 1970 MS FIS v klasických disciplínách vo Vysokých 
Tatrách  

 Od roku 1971 bol primárom MUDr. Ľubomír Obořil. 
Oddelenie viedol do roku 1974, venoval sa hlavne 
traumatológii  a bol posledným chirurgickým 
primárom v starej nemocnici v Spišskej Sobote.  
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 MUDr. Ľubomír Obořil bol aj prvým primárom 

Traumatologického oddelenia v novootvorenej nemocnici v 
Poprade od r.1974 (zástupca prim. MUDr. Š. Pári). Oddelenie 
malo 59 lôžok.  
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 V rokoch 1992 - 2008 bol primárom oddelenia MUDr. K. 

Fried (zástupca primára MUDr. Z. Szabo). Od roku 2005 je 
spoločný primariát oddelenia úrazovej chirurgie a ortopédie.  

 Od roku 2008 je primárom spojených oddelení MUDr. 
Martin Lajoš/ zástupca primára MUDr.M.Šperka/. 
Oddelenie má toho času 44 lôžok+ 3 lôžka JIS, 10 lekárov. 

Traumatologické oddelenie od začiatku zachytilo 
moderný trend liečenia zlomenín podľa AO 
metódy a tento trend udržiava. Venuje sa tzv. 
celotelovej traumatológii, t.j okrem poranení 
pohybového aparátu aj poraneniam mozgu, 
hrudníka, brušných orgánov  a  liečbe popálenín.  
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Počet ošetrených pacientov   na  OCP rok  

2007= 17 850  
Počet hospitalizovaných pacientov  na 

traumatologickom oddelení v roku            
2007 = 1 550 
Počet operácii na traumatologickom 

oddelení v roku 2007 = 1 130 
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Počet ošetrených pacientov na OCP  za rok 
2010=  25 430 pacientov 
Urazová  amb.                   14 100 
Chirurgická amb.                 5 200 
Interná amb.                        4 100 
Neurologická amb.             2 030 
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Traumatológia -  Je nadstavbový 
chirurgický  odbor , ktorý sa  zaoberá  
problematikou patologických stavov 
spôsobených    úrazom z hľadiska etiológie, 
patofyziológie, diagnostiky, terapie i 
prevencie  poranení ,  a  to nielen kostí a 
kĺbov ,  ale aj všetkých ostatných            
orgánov. 
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Traumatológia- Zabezpečuje komplexné 

ošetrenie úrazov.Využíva: titanové  implantáty  
pre klincovanie dlhých kostí/ femor,  tibia,  
humerus/, vonkajšie  fixátory,operácie  
vnútrokĺných  zlomenín,/LCP dlahy-biologické 
dlahovanie/, akútne operácie hlavy, 
rekonštrukčné operácie následkov  úrazu.. 

Vznik traumacentier !!! 
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Prežitie traumatického pacienta  a jeho ďalší 

plnohodnotný život  sú výzvou pre súčasnú 
medicínu. 

Vysoká mortalita najmladších vekových skupín. 
Poúrazové následky- ovplyvnenie sociálnej sféry- 

ekonomika štátu. 
Ťažké úrazy invalidizujú  v 74- 86 %. 
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 Materiálno-technické zabezpečenie 
 Diagnostické   možnosti ochorení  pohybového aparátu  

sú  v priamej   náväznosti  s  kvalitou  oddelenia   
rádiológie / Rtg vyšetrenia, USG , CT , MR , kontrastné  
zobrazovacie  metódy,angiografia , embolizácie, 
cystografia, uretrogafia a pod,/. 

 Artroskopia :diagnostická a  teraupeutická  a následné 
operačné techniky , plastika LCA, chondrálne defekty. 

 Artroskopia  iných kĺbov- koleno ,koxa, rameno, 
zápästie,členok. 

 Pojazdný rtg  prístroj, dva nové operačné stoly   
 Spolupráca   s inými medicínskymi  odbormi   
 Laboratórne vyšetrenia. 
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Cieľ: 
Vytvoriť  moderné ,dynamické  

oddelenie  úrazovej  chirurgie  s 
využitím dostupných liečebných a 
sofistikovaných  metód  pri liečbe 
našich pacientov. 
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História 
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