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Špičky české kardiomedicíny si vymění zkušenosti se svými jihočeskými kolegy 

Hluboká nad Vltavou se ve čtvrtek 2. dubna stane na celý den centrem české kardiologie a 

kardiochirurgie. V prostorách zdejší mezinárodní školy Townshend International School totiž 

Nemocnice České Budějovice, a. s., pořádá již dvanáctý Den jihočeského kardiocentra. 

Odborná konference, které se zúčastní špičky české kardiologie a kardiochirurgie, bude zahájena 

v 9 hodin. U „jednoho stolu“ se zde sejde většina současných nejvýznamnějších osobností 

tuzemské kardiomedicíny spolu s „terénními“ lékaři z celého Jihočeského kraje. Chybět nebudou 

například profesor Jan Pirk, prof. Josef Veselka, prof. Aleš Linhart a další odborníci. 

 „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 nejvýznamnější specializovaná 

lékařská pracoviště svého druhu v ČR. Mezinárodní prestiž získalo v oblasti chirurgické léčby 

onemocnění aortálních chlopní a je mimo jiné tuzemskou jedničkou v transplantacích srdečních 

chlopní lidského původu. 

„Na Dni jihočeského kardiocentra se prolínají témata jak kardiologická, tak 

kardiochirurgická, čili operatéři zde jednají s těmi, kteří jim posílají pacienty. Konference je 

tak určena také praktickým lékařům, ambulantním internistům, ambulantním kardiologům i 

lékařům z okresních nemocnic, kteří se tak mohou osobně seznámit s největšími českými 

kapacitami těchto oborů i nejmodernějšími způsoby léčby,“ doplnil prim. MUDr. Toušek. 

Lékaři českobudějovického Komplexního kardiovaskulárního centra intenzivně pokračují v rozvoji 

takzvaných miniinvazivních, neboli maximálně šetrných operací. Výjimkou nejsou ani tak 

složité zákroky, jako například již zmíněné výměny aortálních chlopní. Tam, kde kdysi bylo 

nutné otevírat celý hrudník, si nyní lékaři vystačí v celé řadě případů pouze s drobnými řezy. 

Lidé, kteří ještě před deseti lety na onemocnění srdce umírali, dnes dostávají šanci žít dál. 

Vysoce ceněno je českobudějovické kardiocentrum také v oblasti léčby akutního infarktu 

myokardu. 

„Maximální prostor se snažíme dávat kolegům z okresních nemocnic, kteří jsou vedle 

záchranné služby těmi, kdo k nám odesílá své pacienty. Den kardiocentra je určen všem, kteří 

se problematikou srdečních onemocnění zabývají. Kongres přináší možnosti osobních diskusí 

o konkrétních případech, debat o správných postupech léčby, zejména v akutních případech a 
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podobně. Cíl je stejný, dosažení maximální možné kvality péče o naše pacienty. Včasná a 

správná diagnostika je základem úspěšné léčby. Osvěta nejen mezi veřejností, ale také mezi 

lékaři v terénu, se vyplácí a vysvětluje nárůst včasných záchytů malých a hrozících velkých 

infarktů,“ konstatoval primář Toušek. 

Den jihočeského kardiocentra není uzavřený pouze pro kardiospecialisty. Problematika léčby 

srdce, pro život klíčového orgánu, je vysoce multioborovou záležitostí. Na programu tak nebude 

chybět například vystoupení primáře Neurologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. 

s., MUDr. Svatopluka Ostrého, Ph.D., na téma organizace péče a možnosti léčby ischemické 

cévní mozkové příhody, tedy mozkové mrtvice. 

„Problematika cévních mozkových příhod je velmi blízká kardiologii i neurologii. Řada 

rizikových faktorů ovlivňujících vznik tohoto onemocnění, například vysoký krevní tlak, je 

stejná pro oba obory. Účastníci kongresu tak získají detailní informace také o vývoji léčby iktu 

v českobudějovické nemocnici,“ poznamenal prim. Toušek. 

Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice, a. s., se z hlediska přístrojové 

vybavenosti a kvality poskytované medicínské péče řadí mezi tři nejlépe hodnocená specializovaná 

lékařská pracoviště svého druhu v naší zemi. Současně je mimo jiné tuzemskou jedničkou 

v transplantacích srdečních chlopní lidského původu. V současné době poskytuje českobudějovické 

kardiocentrum s výjimkou transplantací plný rozsah dostupné péče o pacienty s postižením srdce. Toto 

pracoviště, 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 6000 pacientů. 

Spádovou oblastí kardiocentra pro intervenční kardiologii je celý Jihočeský kraj, spádovou oblast pro 

kardiochirurgii a 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, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně 

hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 30 tisíc operačních  

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 2267 

dětí.  

Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 

Jihočeském kraji. Za posledních sedm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 1,6 

miliardy korun.  

V loňském roce českobudějovická nemocnice zvítězila v celostátní soutěži Nemocnice 2014 

v kategorii finanční zdraví. 
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