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Nemocnice rozšířila program kardiocentra 
  
Nemocnice České Budějovice, a. s. v pondělí zahájila provoz nově zmodernizovaných částí 

rozšířeného kardiocentra. Nově dokončená investice v hodnotě přibližně 70 miliónů korun potvrdila, 

že českobudějovické kardiocentrum patří dlouhodobě mezi nejlepší pracoviště svého druhu v České 

republice. Zjednodušeně lze říci, že nyní poskytuje kromě transplantací plný rozsah dostupné péče o 

pacienty s postižením srdce. 
Péče v oblasti intervenční kardiologie a kardiochirurgie představuje dva ze tří pomyslných pilířů, o 

něž se v současnosti opírá každé plnohodnotné kardiocentrum. Třetím pilířem je rozvinutá 

arytmologická a kardiostimulační péče a tu zůstávalo českobudějovické kardiocentrum svým 

pacientům až donedávna dlužno. Proto byla po dohodě vedení kardiocentra s managementem 

nemocnice podniknuta v letech 2005 - 2007 série kroků vedoucích k soběstačnosti i v této oblasti. Po 

složitých, ale korektních a nakonec zdárných jednáních s odbornou společností a zdravotními 

pojišťovnami dnes může naše kardiocentrum poskytovat i kompletní arytmologickou a 

kardiostimulační péči (radiofrekvenční ablace, implantace ICD, implantace biventrikulárních systémů, 

atd.). 
„Vybudování nového katetrizačního traktu v přízemí pavilonu C bylo tedy dáno jednak potřebou 

zcela nového katetrizačního sálu určeného nově prováděným výkonům v oblasti arytmologie a 

kardiostimulace a rovněž potřebou obnovy katetrizačního sálu pro intervenční kardiologii po 10 

letech nonstop provozu. Za tuto dobu bylo na tomto pracovišti provedeno přibližně 30 tisíc 

diagnostických a 12 tisíc intervenčních výkonů. Celá stavební rekonstrukce probíhala za plného 

provozu kardiocentra a trvala šest měsíců,“ uvedl ředitel Kardiocentra Nemocnice České 

Budějovice, a.s. MUDr. Ladislav Pešl. 
  
Dva nové katetrizační sály 
  
V nově otevřeném katetrizačním traktu kardiocentra se nacházejí dva nové katetrizační sály, první 

původní, nově rekonstruovaný pro intervenční kardiologii a druhý zcela nový pro arytmologii. Oba 

sály jsou vybaveny nejmodernější medicínskou technologií. 
„Na nově zrekonstruovaném sále pro intervenční kardiologii je možno v současné době 

z diagnostických výkonů provádět rtg vyšetření srdeční dutin a cév, měření tlaků a tlakových 

gradientů v jednotlivých srdečních oddílech nebo mezi nimi, oxymetrii, měření minutového výdeje, 

intrakoronární ultrazvuk, stanovení koronární a frakční průtokové rezervy, z terapeutických výkonů 

lze provádět perkutánní koronární intervence, katetrizační uzávěry PFO, ASD, VSD, PDA, PVL a 

TASH. V novém sále pro arytmologii jsou prováděna kompletní elektrofyziologická vyšetření, 

katetrizační ablace supraventrikulárních i komorových tachyarytmií a implantace biventrikulárních 

systémů,“ poznamenal MUDr. Pešl. 
  
Kardiocentrum poskytuje péči pro 725 tisíc lidí 
  
Vybudováním a zahájením provozu arytmologického pracoviště je završena téměř desetiletá snaha 

lékařů českobudějovického kardiocentra o poskytování komplexní superspecializované péče v oborech 

kardiologie a kardiochirurgie. Spádovou oblastí pro intervenční kardiologii je celý Jihočeský kraj, 



spádovou oblast pro kardiochirurgii a nově poskytované výkony v oblasti arytmologie a 

kardiostimulace pak představuje nejen celé jižní Čechy, ale také téměř polovina kraje Vysočina a malá 

část Plzeňského kraje. Českobudějovické kardiocentrum patří v současné době k nejvýkonnějším 

kardiocentrům v celé ČR. Ročně je v něm přijato k hospitalizaci kolem 4500 pacientů, intervenčně 

ošetřeno kolem 1700 pacientů, operováno je kolem 600 pacientů a kolem 350 pacientů má 

implantováno kardiostimulátor. Ambulantně je ošetřeno kolem 5000 pacientů. V rámci nově 

prováděných arytmologických a kardiostimulačních výkonů předpokládáme každoročně 100 

implantací kardioverterů, 130 implantací biventrikulárních systémů a 500 radiofrekvenčních ablací. 

  
Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice a.s. vzniklo zahájením provozu kardiologického 

oddělení na podzim roku 1998. Hlavním důvodem jeho vzniku byla značná časová prodleva daná 

převozem pacientů s akutním infarktem myokardu z jihočeského regionu na pražská pracoviště, kde 

jim byly prováděny kardiointervenční výkony s cílem trvale obnovit průtok akutně uzavřenou věnčitou 

tepnou. Protože součástí nového kardiologického oddělení byl i katetrizační sál, mohla být jaře roku 

1999 zahájena tolik potřebná nonstop péče o pacienty s akutním infarktem myokardu pro celý 

jihočeský region. Snaha o poskytování komplexní péče kardiologickým pacientům pokračovala na jaře 

roku 2000 vybudováním a otevřením kardiochirurgického oddělení. 
  
Nemocnice České Budějovice, a. s. patří se svou lůžkovou kapacitou 1600 lůžek mezi největší 

zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 

specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský region. 
V Nemocnici České Budějovice, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně 

hospitalizováno zhruba 45 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 24 tisíc operačních zákroků a 

420 tisíc ambulantních ošetření. Loni se zde narodilo při 2454 porodech 2534 dětí. 
Nemocnice má 2400 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji. 
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