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Budějovice mají jedno z nejlepších kardiocenter v zemi 
 
Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s. se z hlediska př ístrojové vybavenosti a kvality 
poskytované medicínské péče ř adí mezi tř i nejlépe hodnocená specializovaná lékař ská pracoviště svého 
druhu v zemi. Současně je tuzemskou jedničkou v transplantacích srdečních chlopní lidského původu. 
Toto pracoviště, jehož základem je kardiologické a kardiochirurgické oddělení českobudějovické nemocnice, 
vzniklo v roce 1998 a nyní patř í mezi 11 akreditovaných Komplexních kardiovaskulárních center v České 
republice. Péčí zhruba čtyř icítky zdejších lékař ů a 150 sester ročně projde okolo 3500 pacientů. 
Rozvoji kardiocentra věnuje nemocnice dlouhodobě velkou pozornost. Př íkladem je i loni dokončená 
investice ve výši 80 miliónů korun do modernizace př ístrojového vybavení, z níž př ibližně 85 procent 
pokryla Evropská unie z prostř edků Integrovaného operačního programu. Roční zkušenosti lékař ů dokazují, 
že investice významně př ispěla k dalšímu zvýšení kvality poskytovaných medicínských služeb. 
„Velkou část př ístrojů komplexního kardiovaskulárního centra poř ídila nemocnice už v letech 1998 až 
2002. Př i každodenním používání byly tyto př ístroje do značné míry opotřebované. Každým rokem se 
proto zvyšoval počet nutných servisních zásahů,“ vysvětlil potřebu investice ředitel Kardiocentra 
Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ladislav Pešl. 
Poznamenal, že v mnohých ohledech byly původní př ístroje již morálně zastaralé, protože v posledních 
deseti letech došlo k významnému posunu medicínských technologií vpř ed. 
Mezi zcela nové technologie uvedené do provozu patř í např íklad kardiologický software pro magnetickou 
rezonanci či př ístroj pro ř ízenou mírnou hypotermii, který lékař ům umožňuje podle potř eby ohř ívat či 
zchlazovat organismus pacienta. 



„Poř ízením těchto př ístrojů a softwaru došlo v mnoha ohledech jak k zásadnímu nárůstu kvality 
poskytované péče, tak i k možnosti zavedení dalších nových terapeutických postupů. Dobrou zprávou pro 
pacienty je, že díky moderním technologiím se snížil počet komplikací, snížila se doba hospitalizací, 
zvýšil se komfort léčby a zkrátila se doba rekonvalescence,“ zdůraznil MUDr. Ladislav Pešl. 
Českobudějovické kardiocentrum poskytuje v současné době kromě transplantací plný rozsah dostupné péče 
o pacienty s postižením srdce. Péče v oblasti intervenční kardiologie a kardiochirurgie př edstavuje dva ze 
tř í pomyslných pilíř ů, o něž se v současnosti opírá každé plnohodnotné kardiocentrum. Tř etím je rozvinutá 
arytmologická a kardiostimulační péče. 
„Z hlediska indikátorů naplnění standardu př ístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra 
dle věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky se českobudějovické kardiocentrum posunulo z 90 
na 96,7 procenta, což svědčí o tom, že toto pracoviště bylo i v minulých letech velmi dobře př ístrojově 
vybaveno. Nyní se úroveň př iblížila těsně stoprocentnímu bodovému ohodnocení,“ konstatoval 
místopředseda představenstva, ředitel úseku operačních a ostatních oborů Nemocnice České Budějovice, 
a.s.MUDr. Jaroslav Novák, MBA. 
Kardiovaskulární choroby jsou na prvním místě př íčin úmrtí občanů v Česku. Ročně na ně umírá padesát 
tisíc lidí, což je více než polovina všech zemř elých 
 
Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice a.s. vzniklo zahájením provozu kardiologického oddělení na 
podzim roku 1998. U jeho zrodu stály dvě významné osobnosti české medicíny. Dnes už zesnulý ř editel 
nemocnice, kardiolog MUDr. Jiř í Bouzek, MBA a prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. z pražského IKEMu. 
Hlavním důvodem vzniku kardiocentra byla značná časová prodleva daná př evozem pacientů s akutním 
infarktem myokardu z jihočeského regionu na pražská pracoviště, kde jim byly prováděny kardiointervenční 
výkony s cílem trvale obnovit průtok akutně uzavř enou věnčitou tepnou. 
Protože součástí nového kardiologického oddělení byl i katetrizační sál, mohla být na jař e roku 1999 
zahájena tolik potř ebná nonstop péče o pacienty s akutním infarktem myokardu pro celý jihočeský region. 
Snaha o poskytování komplexní péče kardiologickým pacientům pokračovala v roce 2000 vybudováním 
a otevř ením kardiochirurgického oddělení. 
 
Kardiocentrum poskytuje péči pro 725 tisíc lidí 
 
V současné době poskytuje českobudějovické kardiocentrum s výjimkou transplantací plný rozsah dostupné 
péče o pacienty s postižením srdce. 
Spádovou oblastí pro intervenční kardiologii je celý Jihočeský kraj, spádovou oblast pro kardiochirurgii a 
nově poskytované výkony v oblasti arytmologie a kardiostimulace pak př edstavují nejen celé jižní Čechy, 
ale také téměř polovina kraje Vysočina a část Plzeňského kraje, tedy území, kde celkem žije př ibližně 
725 tisíc lidí.   
 
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 okolo 52 tisíc pacientů. Lékař i zde provedou více než 27 tisíc operačních zákroků a téměř 
610 tisíc ambulantních vyšetř ení a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 2326 dětí. 
Nemocnice má průměrně 2400 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském 
kraji. 
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MUDr. Ladislav Pešl - ř editel Kardiocentra Nemocnice České Budějovice, a.s., tel.: 387 874 301 
 
MUDr. Jaroslav Novák, MBA - místopř edseda př edstavenstva, ř editel úseku operačních a ostatních oborů 
Nemocnice České Budějovice, a.s., tel.: 387 872 011 
 


