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V pořadí už čtvrtý Den Jihočeského kardiocentra pořádá ve středu 12. dubna Nemocnice 

České Budějovice, a.s. Odborná konference, které se zúčastní špičky české kardiologie a 

kardiochirurgie, začne v 9 hodin v prostorách Mezinárodní školy Townshend v Hluboké nad 

Vltavou. „Počítáme mimo jiné s účastí prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc. z pražského IKEMu, 

který se výraznou měrou podílel po odborné stránce na vzniku jihočeského kardiocentra. 

Právě většina kardiochirurgů, kteří v současnosti v centru působí, přišla z jeho pracoviště,“ 

uvedl primář kardiochirurgie MUDr. Marek Šetina, CSc. a poznamenal, že v prostorách 

Townshend se u „jednoho stolu“ sejde většina současných nejvýznamnějších osobností 

tuzemské kardiomedicíny. „Prestiž této akce roste, protože se o ni začínají zajímat i lékaři z 

dalších kardiocenter, a to nejenom přednášející, ale i ti, kteří zde získávají informace. 

Hlavním smyslem a cílem této akce je totiž rozšířit poznatky v kardiochirurgii a kardiologii 

mezi terénní a praktické lékaře,“ doplnil prim. MUDr. Šetina. Svou práci budou vedle 

odborníků z celé ČR prezentovat na Hluboké také lékaři českobudějovického kardiocentra, 

které začalo vznikat v roce 1998 a první operace zde lékaři provedli v květnu 2000. O rok 

později jich už bylo více než tisíc a českobudějovické kardiocentrum se zařadilo na přední 

místa v České republice, kde se tak vysoký počet vysoce specializovaných operací ročně 

uskutečňuje. Českobudějovičtí kardiochirurgové vloni provedli téměř 700 operací, přičemž 

pracoviště získalo mezinárodní prestiž zejména v oblasti chirurgické léčby onemocnění 

aortálních chlopní. „Na Dni Jihočeského kardiocentra je zajímavé to, že se zde prolínají 

témata jak kardiologická, tak kardiochirurgická, čili operatéři zde jednají s těmi, kteří jim 

posílají pacienty. Navíc je určena také pro praktické lékaře, ambulantní internisty, ambulantní 

kardiology i lékaře z bývalých okresních nemocnic, kteří tak mají možnost seznámit se zde 

osobně s největšími českými kapacitami těchto oborů i nejmodernějšími způsoby léčby,“ 

zdůraznil primář kardiologie MUDr. František Toušek. V současné době se na kardiologii 

provádí okolo 3,5 tisíce invazivních vyšetření a přes 1500 pacientů je ošetřeno koronární 

intervencí (roztahování srdečních tepen ve zúžených místech s následným vložením výztuže - 

stentu), což toto pracoviště staví na jedno z předních míst v republice. Ročně se zde realizuje 

například více než 500 tzv. přímých koronárních intervencí, což je znovuotevření srdeční 

tepny u probíhajícího infarktu myokardu. Zhruba 25 procent pacientů vyšetřených na 

kardiologii potřebuje zásah operatéra a dokud v Českých Budějovicích kardiochirurgie 

neexistovala, museli lékaři tyto nemocné posílat do Prahy. Nyní je českobudějovické 

kardiocentrum v počtu operací vztažených na počet obyvatel regionu na úrovni srovnatelné se 

západoevropskými zeměmi i se Spojenými státy.  

 

Kardiocentrum poskytuje péči pro 700 tisíc lidí  

 

Českobudějovické, resp. Jihočeské kardiocentrum, které letos v květnu oslaví šesté výročí 

založení, zabezpečuje komplexní kardiologickou péči pro zhruba 625 tisíc lidí celého 

Jihočeského kraje, 74 tisíc obyvatel Pelhřimovska a část pacientů z oblasti západočeské 

Sušice. Ředitelem kardiocentra Nemocnice České Budějovice, a.s. je MUDr. Ladislav Pešl z 

kardiologie, jeho zástupcem MUDr. Aleš Mokráček, CSc. z kardiochirurgie. Kardiologickou 

část vede primář MUDr. František Toušek a kardiochirurgickou část primář doc. MUDr. 

Marek Šetina, CSc. Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s. je od roku 2006 

jedním, dále nečleněným organizačním celkem, což lépe vyhovuje potřebám pacientů i 

nemocnice. Stěžejní činností kardiologické části je péče o nemocné s ischemickou chorobou 



srdeční, chlopňovými vadami srdce, poruchami srdečního rytmu a dále o nemocné s těžkými 

formami srdečního selhání. Léčebné výkony zde prováděné jsou jak konzervativní povahy 

(medikamentózní léčba), tak i operační – koronární a nekoronární intervence, implantace 

kardiostimulátorů atd. Jsou zde rovněž komplexně vyšetřeni ti nemocní, kteří potřebují s 

ohledem na charakter svého onemocnění operaci srdce. Na kardiochirurgické části jsou 

rutinně prováděny všechny dnes uznávané postupy v léčbě ischemické choroby srdeční, 

chlopenních a jiných onemocnění srdce, zvláštní pozornost je věnována chirurgické léčbě 

onemocnění aorty, záchovným operacím chlopní a antiarytmickým výkonům. Díky výborné 

mezioborové spolupráci v rámci nemocnice může být pacientům nabídnuta také široká paleta 

méně invazivních výkonů, mezi které v současné době patří například radiointervence na 

hrudní aortě (stenty a stentgrafty) nebo hybridní kardiointervenční a kardiochirurgické 

výkony (pro nemocné neschopné podstoupit klasickou operaci srdce). Ve spolupráci s 

interními odděleními spádových nemocnic v regionu a s územními středisky záchranné služby 

jsou v kardiocentru ošetřováni mimo jiné i nemocní s akutním infarktem myokardu přímou 

koronární intervencí (direct PCI). Pro tyto nemocné je již od roku 1999 zajištěn nonstop 

provoz. V počtu ošetřených pacientů s akutním infarktem myokardu se řadí českobudějovické 

kardiocentrum v posledních letech na první místo v republice, což svědčí o velmi dobře 

zorganizované péči o tyto nemocné. Nutno dodat, že přímá koronární intervence je v současné 

době nejmodernějším způsobem léčby srdečního infarktu. Ještě důležitější, než všechny 

dosavadní úspěchy jihočeského kardiocentra, kterých bylo v posledních letech dosaženo díky 

obrovskému úsilí všech jeho zaměstnanců a vedení nemocnice, je však fakt, že se dále velmi 

dynamicky rozvíjí (na tomto místě možno uvést např. letos zahájený program péče o nemocné 

se srdečním selháním) a velmi dobře spolupracuje i s ostatními kardiocentry v republice.  

 

Nemocnice České Budějovice, a.s. patří mezi největší zdravotnická zařízení v České 

republice. Se svou lůžkovou kapacitou 1650 lůžek, z nichž je 170 intenzivních, je čtvrtou 

největší nemocnicí v ČR. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči 

prakticky ve všech medicínských oborech. V Nemocnici České Budějovice, a.s., jejímž 

jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno v průměru 48,5 tisíce 

pacientů a lékaři zde provedou bezmála 25,5 tisíce operačních zákroků a více než 420 tisíc 

ambulantních vyšetření. Loni se zde narodilo při 2170 porodech 2231 dětí.  

Kontakt: 

MUDr. Ladislav Pešl – ředitel Kardiocentra Nemocnice České Budějovice, a.s., tel.: 387 874 

390  

 

Prim. MUDr. František Toušek – Kardiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 

tel.: 387 874 300  

 

Prim. MUDr. Marek Šetina, CSc. – Kardiochirurgické oddělení Nemocnice České 

Budějovice, a.s., tel.: 387 874 200  

 


