
Článok do Záhoráka  - lekár radí 

Na otázky čitateľov dnes odpovedá MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár ortopedického oddelenia FNsP 
Skalica a.s. a námestník pre LPS, FNsP Skalica a.s. 
 

Aké zmeny zaznamenalo po rekonštrukcii Ortopedické oddelenie, ošetrujete v zime viacej pacientov, 

aké zákroky robíte v Skalici? 

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica a.s. funguje zrekonštruované ortopedické oddelenie v 

hlavnej budove, pavilón "A", vpravo na druhom poschodí. Oddelenie disponuje 23 lôžkami. Na 

oddelení stabilne pracuje 5 lekárov, primárom je MUDr. Jozef Skála.  

V roku 2012 bolo na ortopedickom oddelení FNsP Skalica a.s. hospitalizovaných 804 pacientov, 492 

pacientov podstúpilo zákroky v rámci jednodňovej starostlivosti. Celkovo bolo vykonaných 1031 

operácií. Približne polovica operácii na oddelení sa vykonáva pre akútne, úrazové stavy, predovšetkým 

zlomeniny. "Kráľovskou" disciplínou sú implantácie kĺbových náhrad. Štandardne sa vykonávajú 

implantácie bedrových a kolenných kĺbov. Vrátane tzv. revíznych implantátov (po zlyhaní pôvodných 

implantátov) bolo na oddelení v roku 2012 implantovaných 216 kĺbových endoprotéz. Mimo 

bedrových a kolenných kĺbov sa vykonávajú aj úrazové implantácie ramenného kĺbu. 

V rámci možností operačných zákrokov v Skalici, začali ste robiť aj nejaké nové druhy operácií?  

Ortopedické oddelenie FNsP Skalica a.s. je vyhľadávaným pracoviskom aj kvôli implantáciam 

členkového kĺbu, ktoré sa vykonávajú na Slovensku rutinne okrem Skalice iba v Martine. Medzi 

výkony, ktoré zviditeľňujú skalickú ortopédiu nielen na Slovensku je možné spomenúť, že naši lekári 

ako prví v kontinentálnej Európe použili pri implantácii bedrového kĺbu 40 mm keramickú hlavu 

protézy alebo ako prví v bývalom Československu použili revízny implantát RECLAIM. Všetci sa 

pravidelne zúčastňujú domácich, ale i medzinárodných odborných podujatí za účelom vzdelávania 

a následne poskytovania zdravotnej starostlivosti v súlade s najmodernejšími trendami medicíny. 

Veľmi časté sú po lyžovačkách úrazy kolena, ako to riešite v skalickej nemocnici? 

Medzi ďalšie úspešne vykonávané operácie patria artroskopie kolena a ramena aj s použitím 

najmodernejších biodegradovateľných implantátov, korekčné ortopedické výkony, neuroortopedické 

operácie (napr. syndróm karpálneho tunela, transpozície nervov) či operácie nezhubných, ale aj 

zhubných nádorov pohybového aparátu. 

Na ortopedických ambulanciách býva veľa ľudí, uvažujete o plánovaní termínov? 

Súčasťou ortopedického oddelenia sú aj 2 ortopedické ambulancie, umiestnené na prízemí hlavnej 

budovy vpravo. V roku 2012 bolo na ortopedických ambulanciách ošetrených 13 349 pacientov. 

Samostatne pracuje sonografická ambulancia pre novorodencov (pavilón "I"), kde sa vykonávajú 

preventívne sonografické vyšetrenia bedrových kĺbov novorodencov na skríning vrodenej dysplázie 

bedrového kĺbu. V roku 2012 sa tu uskutočnilo vyšetrenie 978 novorodencov vo veku do 4 mesiacov. 

Vzhľadom k súčasnej skladbe ochorení pohybového aparátu sú ortopedické ambulancie 

vyhľadávanými pracoviskami a dopyt po vyšetreniach často prevyšuje možnosti ambulancií. Preto je 

nutné sa na vyšetrenia vopred objednávať, najlepšie na telefónnych číslach 034 6969 398, 467. 



Vedľa ortopedických ambulancií je aj oddelenie rehabilitácie. Ako je to v prípade následnej 

rehabilitácie? Posiela na rehabilitáciu ortopéd, alebo je to aj  inak? 

Mnohé ortopedické ochorenia, ale i stavy po úrazoch vyžadujú následnú rehabilitáciu. O nutnosti 

rehabilitačnej starostlivosti môže rozhodnúť nielen ortopéd, ale i obvodný či iný lekár. Po vydaní 

žiadanky na rehabilitačnú starostlivosť sa pacienti objednávajú na ambulancii FBLR (rehabilitačná) 

Ortopedickým pacientom prajeme skoré uzdravenie a návrat do plnohodnotného života a 

pracovníkom ortopedického oddelenia a ambulancii prajeme veľa úspechov v ich záslužnej práci. 

 

 

 


