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Na jih Čech míří špičky české kardiologie a kardiochirurgie 
 
V pořadí už desátý Den jihočeského kardiocentra pořádá ve čtvrtek 4. dubna Nemocnice 
České Budějovice, a.s. Kardiocentrum současně slaví 15 let své existence. Odborná 
konference, které se zúčastní špičky české kardiologie a kardiochirurgie, bude zahájena v 9 
hodin v prostorách Mezinárodní školy Townshend v Hluboké nad Vltavou. 
V prostorách Townshend se u „jednoho stolu“ sejde znovu většina současných 
nejvýznamnějších osobností tuzemské kardiomedicíny spolu s „terénními“ lékaři. 
 „Prestiž této akce je od jejího vzniku velmi vysoká. Proto se o ni zajímají lékaři z ostatních 
tuzemských 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,“ uvedl primář Kardiologického oddělení Nemocnice 
České Budějovice, a.s. MUDr. František Toušek, FESC. 
Svou práci budou vedle odborníků z celé České republiky prezentovat na Hluboké také lékaři 
českobudějovického kardiocentra. To se z hlediska přístrojové vybavenosti a kvality 
poskytované medicínské péče řadí v současné době mezi nejlépe hodnocená specializovaná 
lékařská pracoviště svého druhu v zemi. Současně je tuzemskou jedničkou v transplantacích 
srdečních chlopní lidského původu. Mezinárodní prestiž získalo pracoviště právě v oblasti 
chirurgické léčby onemocnění aortálních chlopní. 
„Letos slavíme pět let od zavedení radiofrekvenčních ablací při léčbě poruch srdečního 
rytmu. Tomuto tématu proto bude věnován celý jeden blok odborných přednášek,“ dodal 
prim. MUDr. Toušek. 
Kardiocentrum, jehož základem je kardiologické a kardiochirurgické oddělení 
českobudějovické nemocnice, vzniklo v roce 1998 a nyní patří mezi 11 akreditovaných 
Komplexních kardiovaskulárních center v České republice. Péčí zhruba čtyřicítky zdejších 
lékařů a 150 sester ročně projde okolo 3500 pacientů. 
 „Na Dni jihočeského kardiocentra se zde prolínají témata jak kardiologická, tak 
kardiochirurgická, čili operatéři zde jednají s těmi, kteří jim posílají pacienty. Konference je 
tak 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,“ doplnil prim. MUDr. 
Toušek. 



TISKOVÁ ZPRÁVA 2. 
 
Českobudějovické kardiocentrum má velké úspěchy v léčbě infarktu myokardu 
 
Českobudějovické kardiocentrum má podle dlouhodobých statistik ve srovnání 
s celorepublikovým průměrem o třetinu lepší výsledky v léčbě nejzávažnějších forem 
akutního infarktu myokardu, než ostatní tuzemská specializovaná pracoviště. 
Mezinárodní klasifikace nemocí rozděluje srdeční infarkt na takzvaný malý, jehož podstatou 
je náhlé kritické zúžení tepny vyživující srdeční sval, který ještě přímo neohrožuje život 
pacienta a velký, kdy dojde k úplnému uzavření tepny, a který by bez rychlého zásahu 
specialistů skončil velmi často úmrtím. 
„ Zjistili jsme, že tyto velké srdeční infarkty řešíme s výrazně nižší mortalitou, než ve zbytku 
republiky. V celorepublikovém průměru na ně umírá šest lidí ze sta, u nás tři až čtyři ze sta. 
To je o třetinu méně a tedy velmi výrazný úspěch,“ uvedl ředitel Kardiocentra Nemocnice 
České Budějovice, a.s. MUDr. Ladislav Pešl. 
Připomněl však, že pojem malý infarkt může být zavádějící, protože pokud není odhalen a 
léčen včas, rozvine se z něj zpravidla během několika dnů až týdnů infarkt velký. Včasná 
diagnostika je tedy základem úspěchu při léčbě této formy ischemické choroby srdeční 
(ICHS). 
„Takzvaně malých infarktů včas rozpoznáme a léčíme na našem pracovišti dvakrát více, 
než v jiných částech republiky. Tím samozřejmě předcházíme a zlepšujeme prognózu 
případných mnohem závažnějších stavů. Důvodem úspěchu je dle mého názoru obrovská 
odbornost a zkušenost našich lékařů, kteří pracují s nejmodernějšími dostupnými 
medicínskými technologiemi a mají k dispozici špičkovou přístrojovou techniku. Zároveň 
však, a to bych chtěl zdůraznit, existuje v našem kraji velmi dokonalá organizace péče o 
akutní koronární syndrom. Ta se opírá o vzornou spolupráci praktických lékařů, 
ambulantních specialistů, okresních nemocnic, záchranné služby a našeho kardiocentra. 
To je pět klíčových hráčů, kteří naprosto a bezezbytku v kraji konzultují zdravotní stav 
každého pacienta, jehož potíže by mohli být způsobeny hrozícím infarktem myokardu,“ 
zdůraznil MUDr. Pešl. 
Výsledky českobudějovického kardiocentra jednoznačně dokazují, že osvěta nejen mezi 
veřejností, ale také mezi lékaři v terénu, se vyplácí a vysvětluje nárůst včasných záchytů 
malých a hrozících velkých infarktů. 
„U infarktů platí více než u jiných onemocnění, že čím dříve se pacient dostane do péče 
specialistů, tím vyšší je jeho šance na přežití a následnou úspěšnou léčbu. Stále totiž v naší 
zemi i všude na světě platí, že necelá polovina všech pacientů s akutním infarktem 
myokardu zemře ještě dříve, než se rozhodne zavolat lékařskou pomoc, zpravidla během 
prvních dvou hodin od začátku bolestí,“ doplnil ředitel kardiocentra. 
 
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 již zesnulý ředitel nemocnice, kardiolog MUDr. Jiří Bouzek, MBA a 
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. z pražského IKEMu. 
Hlavním důvodem vzniku kardiocentra 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 na 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 v roce 2000 vybudováním a otevřením kardiochirurgického oddělení. 
Českobudějovické kardiocentrum poskytuje v současné době 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 je rozvinutá arytmologická a kardiostimulační péče. 
 
Kardiocentrum poskytuje péči pro 725 tisíc lidí 
 
Spádovou oblastí pro intervenční kardiologii je celý Jihočeský kraj, spádovou oblast pro 
kardiochirurgii a nově poskytované výkony v oblasti arytmologie a kardiostimulace pak 
představují nejen celé jižní Čechy, ale také téměř polovina kraje Vysočina a část Plzeňského 
kraje, tedy území, kde celkem žije přibližně 725 tisíc lidí.   
 
Nemocnice České Budějovice, a.s. patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 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 okolo 52 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 27 tisíc operačních 
zákroků a téměř 610 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 
2425 dětí. 
Nemocnice má průměrně 2400 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
 
 
Kontakt: 
 
MUDr. Ladislav Pešl - ředitel Kardiocentra Nemocnice České Budějovice, a.s., tel.: 387 
874 301 
 
MUDr. František Toušek, FESC. - primář Kardiologického oddělení Nemocnice České 
Budějovice, a.s., tel.: 387 874 301 
 
MUDr. Aleš Mokráček, CSc. - primář Kardiochirurgického oddělení Nemocnice České 
Budějovice, a.s., tel.: 387 874 201 
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