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Kardiocentrum zavádí takzvané šetrné operace srdce 
 
Lékař i českobudějovického Kardiocentra, které patř í mezi nejvýznamnější pracoviště svého 
druhu v ČR, intenzivně rozvíjejí takzvané miniinvazivní, neboli maximálně šetrné operace 
srdce. 
Tam, kde kdysi bylo nutné otevírat celý hrudník, si nyní lékař i vystačí v některých 
př ípadech pouze s drobnými ř ezy, jimiž dokáží do těla umístit např íklad i náhradu aortální 
chlopně.  
„V letošním roce jsme zavedli tř i typy nových výkonů , které mají kromě záchrany života 
současně zvýšit komfort léčby pacientů,“ uvedl primář Kardiochirurgického oddělení 
Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Aleš Mokráček, CSc. 
Prostř ednictvím endoskopických metod dnes standardně kardiochirurgové a kardiologové 
v Českých Budějovicích ošetř ují pacienty s problémy na chlopních či srdečními arytmiemi 
(např íklad síňovou fibrilací). 
„Jde o metody nové, ale prakticky medicínsky zcela ověřené,“ poznamenal prim. MUDr. 
Mokráček, CSc. Ne pro všechny pacienty jsou jednotlivé zákroky vhodné. 
Podobné operce ale dokáží zachránit život i lidem, kteř í by jinak neměli šanci na př ežití. 
Chirurgové ve vhodných př ípadech ř eší tímto miniinvazivním způsobem i náhrady aortálních 
chlopní. 
„Transfemorální náhrada aortální chlopně je zcela nová metoda, která je mnohem šetrnější 
než klasická srdeční operace. Nová chlopeň je pacientovi do srdce zavedena z malého 



řezu v tř ísle přes stehenní tepnu. Původní nemocná chlopeň je ponechána na místě a její 
cípy jsou fixovány novou chlopní ke stěně kořene aorty. Není potřeba klasického 
rozř íznutí hrudního koše, zastavení srdeční činnosti a napojení pacienta na tzv. mimotělní 
oběh. I narkóza je kratší a lehčí. U pacientů, kteř í mají komplikovaný př ístup z tř ísla lze 
novou chlopeň zavést alternativním způsobem z malého okénka mezi žebry nad srdečním 
hrotem. Tuto alternativu nazýváme transapikální náhradou aortální chlopně,“ zdůraznil 
ředitel Kardiocentra Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ladislav Pešl. 
Jako náhrada je v těchto př ípadech použita biologická xeno-protéza vyrobená z hovězího 
biologického materiálu. 
Tento typ operací je v České republice úplnou novinkou. Celosvětově bylo tímto způsobem 
ošetř eno od roku 2005 asi 3000 pacientů.  V tuzemsku je zavedla Kardiocentra v Českých 
Budějovicích, pražském IKEMu a v Hradci Králové. Tuzemští lékař i čerpali své zkušenosti s 
tímto př evratným typem zákroku na srdci mimo jiné dva roky v lipském kardiocentru. 
„Českobudějovické kardiocentrum tak potvrdilo svou letitou snahu patř it k několika málo 
předním pracoviším v ČR i v EU, kde jsou jak tyto, tak i další nové metody průběžně 
zaváděny,“ poznamenal MUDr. Ladislav Pešl. 
 
Nemocnice České Budějovice, a. s. patř í se svou lůžkovou kapacitou 1600 lůžek mezi 
největší zdravotnická zař ízení 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 akcionář em je Jihočeský kraj, je ročně 
hospitalizováno zhruba 45 tisíc pacientů. Lékař i zde provedou více než 24 tisíc operačních 
zákroků a 420 tisíc ambulantních ošetř ení. Loni se zde narodilo př i 2454 porodech 2534 
dětí. 
Nemocnice má 2400 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
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