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Proč Krajská zdravotní, a. s., usiluje o získání statutu centra vysoce 
specializované komplexní kardiovaskulární péče?

Rozšíření centra vysoce specializované kardiovaskulární péče na centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče (CKKP) 
v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., je nejdůležitějším úkolem a cílem práce současného představen-
stva a managementu společnosti v oblasti zajištění zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého kraje. 

První kardiochirurgickou operací 
bylo provedení aortokoronárního 
bypassu – 22. 5. 2018

„Protože kardiochirurgické pracoviště není 
na území Ústeckého, ale ani sousedních 
krajů, zahájili jsme v roce 2018 provoz kar-
diochirurgického oddělení v ústecké Ma-
sarykově nemocnici. Zároveň dlouhodobě 
vynakládáme značné úsilí k získání statutu 
centra vysoce specializované komplexní kar-
diovaskulární péče, které předpokládáme 
v roce 2020. Během roku 2019 již bude hra-
zen provoz ústecké kardiochirurgie z veřej-
ného zdravotního pojištění. Žádost o uděle-
ní statutu jsem předal ministru zdravotnictví 
Adamu Vojtěchovi při jeho osobní návštěvě 
u nás spolu s žádostí o podporu a pomoc při 
financování některých investičních aktivit, 

jejichž realizace je pro udržení vysoké úrovně zdravotních služeb posky-
tovaných v nemocnicích Krajské zdravotní zcela nezbytná. Jde například 
o připravovanou investiční akci „Rozšíření centrálních operačních sálů 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem“, kde celkové investice včetně 
vybavení zdravotnickou technologií činí přibližně 850 milionů korun,“ vy-
světluje Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské 
zdravotní, a. s.
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„Na západ a východ od Pra-
hy žádné kardiocentrum 
není, a proto také Ústecký 
kraj jeho vznik v největší 
z pěti nemocnic Krajské 
zdravotní dlouhodobě 
podporuje. Největšího po-
skytovatele zdravotní péče 
v regionu vždy chválím, 
protože v posledních letech 
jde o společnost, kterou se 
můžeme chlubit. Hospodaří 
v kladných číslech a my ne-
musíme, na rozdíl od jiných 

krajů, přispívat na její provoz, ale rádi a pravidelně po-
skytujeme finanční podporu na investice a rekonstrukce 
a také na nákup nových přístrojů. Vždycky říkávám, že 
Ústecký kraj je energetickým srdcem republiky, dává jí 
světlo a teplo. Za to si naši občané zaslouží tu nejlepší 
zdravotní péči, kterou jim můžeme dát,“ je přesvědčen 
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje. 

Oldřich Bubeníček, hejtman 
Ústeckého kraje

Pracoviště v Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z., zajišťuje vysoce specializova-
nou kardiovaskulární péči pro obyvate-
le Ústeckého kraje (835 000 obyvatel). 
Na pracovišti se již v současné době pro-
vádí všechny typy perkutánních výkonů 
v rámci centra vysoce specializované kar-
diovaskulární péče jak pro ischemickou 
chorobu srdeční, tak i výkony pro vrozené/
získané srdeční vady nebo léčba komplex-
ních srdečních arytmií (uzávěry defektu 
septa síní, uzávěry oušek levé síně, uzá-
věry PFO, léčba hypertrofické kardiomyo-
patie, TAVI, léčba mitrální insuficience po-

mocí systému MitraClip, výkony spojené 
s transseptální punkcí, radiofrekvenční 
ablace komplexních arytmií či krátkodo-
bé podpory oběhu). Každým rokem je 
katetrizováno 2 300 – 2 500 nemocných 
a provedeno více jak 1 000 léčebných zá-
kroků. Kromě tohoto počtu byla do roku 
2018, před vznikem kardiochirurgického 
oddělení v ústecké Masarykově nemocni-
ci, část nemocných (340–420) odesílána 
každoročně na pražská pracoviště k růz-
ným typům kardiochirurgických výkonů 
(nejčastěji k revaskularizaci myokardu). 
Za období 2005–2015 to bylo 4 294 ne-
mocných. Nutno podotknout, že ve vět-

šině případů šlo o elektivní výkony. Oko-
lo 5 akutních nemocných však každým 
rokem umíralo ještě před nebo během 
transportu.

I když se za posledních 15 let podařilo sní-
žit úmrtnost na kardiovaskulární choroby 
v rámci celé ČR i Ústeckého kraje, pod-
le statistiky ÚZIS patří Ústecký kraj stále 
mezi regiony s nejvyšší mortalitou na akut-
ní i chronické formy ischemické choroby 
srdeční (ICHS). Také počet hospitalizací 
pro ICHS je jeden z nejvyšších v rámci celé 
ČR. Naproti tomu, podle statistiky VZP ČR 
z roku 2010, průměrné výdaje na jednoho 
pacienta patří k nejnižším v ČR. 

Proč podporujete vznik komplexního kardiovaskulárního centra v Krajské zdravotní, a. s.?
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Ústecké kardiocentrum – kardiologická klinika
– 16 let kardiologie v MNUL – republiková prvenství

Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče patří mezi 6 akreditovaných center vysoce specializované péče s tímto zaměřením 
v České republice. Jeho hlavní součástí je Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Vedle ní bylo založeno v roce 2018 kardiochirurgické oddělení 
a kardioanesteziologické oddělení, která společně s cévní chirurgií a angiologií tvoří nově vzniklé kardiocentrum. Vedoucím kardiocentra je 
přednosta kardiologické kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI. Vrchní sestrou kardiologické kliniky je Květoslava Hlavatá.

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Kardiozákrok TAVI + MitraClip, tedy výměnu dvou srdečních chlopní najednou, provedl tým 
kardiokliniky v ústecké Masarykově nemocnici jako první ve střední a východní Evropě

Kardiologická klinika každoročně pořádá 
nadregionální odbornou konferenci, která 
v roce 2018 proběhla poprvé pod názvem 
„Den kardiocentra“. Odborným garantem 
akce je přednosta kliniky prof. MUDr. Pavel 
Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI

„Krajská zdravotní má několik pracovišť špičkové úrovně a kardiologická klinika, která je 
jedinou v širokém regionu, k nim bezesporu již mnoho let patří. Každé čtyři roky úspěš-
ně obhajuje statut centra vysoce specializované kardiovaskulární péče, pro jehož spl-
nění jsou vypsána velmi náročná kritéria. Jsem velmi rád, že se klinika dlouhodobě řadí 
k nejlepším pracovištích v oboru v rámci celé České republiky. Dalším důkazem toho je 
tato úspěšná unikátní operace,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., kde kardiologická 
klinika sídlí.

(z toho 14 telemetricky monitorováno), 
pracoviště neinvazivní kardiologie vyba-
vené nejmodernějšími UZ přístroji firmy 
Phillips, přístroji pro ambulantní monito-
raci TK i EKG, sklopným stolem pro testy 
na nakloněné rovině i moderním zátěžo-
vým ergometrem. Další významnou sou-
částí kliniky je pracoviště invazivní kardio-
logie se dvěma katetrizačními sály, kde 
se provádí diagnostické i léčebné výkony 
pro ICHS (léčba akutního infarktu myo-
kardu) i vrozené či získané srdeční vady. 
Nedílnou součástí kliniky jsou oddělení 
kardiostimulace a elektrofyziologických 
vyšetřování, kde probíhá léčba nemoc-
ných s poruchami srdečního rytmu. V roce 
2018 se podařilo uvést do plného provozu 
ambulantní stacionář pro nemocné po ně-
kterých výkonech, což představuje vyšší 
komfort pro nemocné (odchází domů ten-
týž den po vyšetření).

Tým kliniky ročně ošetří více než čtyři tisíce 
pacientů. Klinika zahájila jako jedna z prv-
ních v České republice katetrizační léčbu 

nedomykavosti mitrální chlopně, vybrána 
byla samotným výrobcem tohoto zařízení 
k provádění těchto výkonů. Je jedním ze 
čtyř takto specializovaných pracovišť v ČR. 
V roce 2016 pracoviště jako první ve střed-
ní a východní Evropě provedlo perkutánní 
simultánní zákrok na dvou chlopních. Lé-
kaři kliniky provedli perkutánní implan-
tace chlopně do aortální pozice (TAVI) 
s protekcí možné embolizační mozkové 
příhody pomocí nového speciálního za-
řízení Claret CE ProTM. Šlo o první použití 
tohoto zařízení v ČR. Pro TAVI (katetrizační 
implantace aortální chlopně), což je nová 
metoda, která umožňuje léčbu nemoc-
ných se závažným postižením aortální 
chlopně u nemocných s velmi vysokým 
rizikem kardiochirurgické léčby, se stal 
profesor Červinka proktorem, tedy osobou 
pověřenou dozorem.

Kardiologická klinika poskytuje komplexní 
kardiovaskulární péči nemocným z celého 
Ústeckého kraje. Kardiovaskulární one-
mocnění způsobují více než 50 % všech 
úmrtí v České republice a Ústecký kraj pa-
tří v rámci celé republiky k regionům s nej-
vyšším výskytem a úmrtností na toto one-
mocnění. Z tohoto pohledu hraje klinika 
jako jediný poskytovatel této specializo-
vané péče klíčovou roli v péči o nemocné 
v tomto regionu. 

Pracoviště tvoří koronární jednotka se 
14 lůžky, standardní oddělení s 39 lůžky 
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Ústecké kardiocentrum – kardiologická klinika 
– 16 let kardiologie v MNUL 

V roce 2003 došlo v tehdejší ústecké Masarykově nemocnici k zásadní změně ve struktuře interních oddělení. Vyčleněno bylo samostatné 
kardiologické oddělení v čele s primářem, současným přednostou, profesorem MUDr. Pavlem Červinkou, Ph.D., FESC, FSCAI. Úkolem nově 
vzniklého lékařského pracoviště bylo poskytnout obyvatelům celého Ústeckého kraje odpovídající diagnostickou a léčebnou péči podle 
nejnovějších poznatků současné medicíny na poli kardiologie. 

Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., 
FESC, FSCAI
VZDĚLÁNÍ 
> 1978–1982

– Gymnázium Josefa 
Jungmanna, Litoměřice 

> 1982–1988
– Univerzita Karlova, 
Lékařská fakulta 
v Hradci Králové 

> 1991 – atestace z vnitřního lékařství I. stupně 
> 1995 – nadstavbová atestace z kardiologie 
> 1998 – licence pro provádění intervenčních 

diagnostických i léčebných výkonů v kardiologii 
> 2004 – Ph.D. titul s tématem: „Remodelace cév 

po implantaci beta-radioaktivních stentů s vysokou 
aktivitou. IVUS studie“ 

> 2005 – Fellow Evropské kardiologické společnosti 
(FESC) 

> 2005 – Fellow společnosti pro koronární angiografii 
a intervence (FSCAI) 

> 2005 – docent vnitřního lékařství 
> 2006–2009 a 2013 až dosud – zvolen 

do předsednictva České asociace intervenční 
kardiologie České kardiologické společnosti 

> 2013 – profesor vnitřního lékařství 
> 2015 – zvolen do panelu pro kardiovaskulární choroby 

Agentury pro zdravotnický výzkum ČR 
> 2016 – zvolen členem Akreditační komise pro 

kardiologii při MZ ČR 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 
> 1988–1990 – sekundární lékař, nemocnice v Opočně 
> 1990–5/2003 – intervenční kardiolog, II. interní klinika, 

FN Hradec Králové 
> 6–12/2005 – post-doktorandské studium, 

Cardiovascular center, University of Florida, Shands, 
Jacksonville, FL, USA 

> 6/2003–6/2013 – přednosta Kardiologické kliniky 
Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

> 6/2013–9/2014 – přednosta I. interní 
kardioangiologické kliniky, FN Hradec Králové 

> 10/2014 – přednosta Kardiologické kliniky Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

> 2018 – vedoucí Kardiocentra Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

V roce 2007 byl oddělení udělen Ministerstvem zdravotnictví České re-
publiky statut kardiologické kliniky. Následně se ústecká kardiologie 
stala součástí společných klinických pracovišť Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. Přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., prof. MUDr. Pavel 
Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, vidí v získání statutu centra vysoce spe-
cializované komplexní kardiovaskulární péče jasnou prioritu.

Proč je nutné, aby v Ústeckém kraji vzniklo komplexní kardiovasku-
lární centrum?
Ischemická choroba srdeční (ICHS) je nejčastější příčinou úmrtí 
v České republice. Největší výskyt ICHS v rámci celé republiky je prá-
vě v Ústeckém kraji. Z tohoto pohledu se vybudování komplexního 
kardiovaskulárního centra jeví jako logický krok. V České republice je 
v současné době 12 komplexních center kardiovaskulární péče. Jejich 
regionální umístění je však disproporční, neboť 5 jich je v hlavním 
městě. 

Naše pracoviště v současné době provádí operační zákroky na srdci 
šetrnou metodou přes tepny, třeba v třísle nebo na zápěstí. Chyběla 
nám však kardiochirurgie, která je nezbytná k ošetření některých pa-
cientů s ischemickou srdeční nemocí nebo s vrozenými či získanými 
vadami srdce. Nemocní indikovaní ke kardiochirurgickým zákrokům 
tak museli za těmito výkony jezdit do Prahy. 

Kolik pacientů ročně ošetříte a odkud se rekrutují? 
Tým kardiologické kliniky ročně ošetří více než 4 tisíce pacientů. Po-
cházejí nejen z Ústeckého, ale i z Libereckého a Karlovarského kraje, 
kde také centrum chybí. K tomu, abychom je uspokojili a poskytli jim 
odpovídající diagnostickou a léčebnou péči podle nejnovějších po-
znatků současné medicíny na poli kardiologie je centrum nezbytné. 
Část nemocných, číslo se pohybovalo mezi 340 až 420 ročně, byla 
odesílána na pražská pracoviště nejčastěji k revaskularizaci myokar-
du, tedy našití bypassu. Bohužel okolo 5 až 10 akutních nemocných 
však každoročně umíralo ještě před transportem. 

Jak je o nemocné postaráno do postavení nového pavilonu, v němž se 
s CKKP počítá?
Pacienti před operací jsou hospitalizováni na standardním kardiolo-
gickém oddělení. Bezprostředně po operaci o ně pečují kardioane-
steziologové na jednotce intenzivní pooperační péče. Po stabiliza-
ci stavu jsou nemocní 
přeloženi na koronární 
jednotku nebo na stanici 
intermediár ní péče, vy-
tvořené z části kardiolo-
gického oddělení, které 
letos začalo fungovat. 
Tady se o ně stará erudo-
vaný střední zdravotnický 
personál. 

Mapa s vyznačením center komplexní kardiovaskulární péče ukazuje 
disproporci s ohledem na severozápad České republiky. Zdroj: Věstník 
Ministerstva zdravotnictví ČR, ročník 2016, částka č. 4, str. 9–10
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Ústecké kardiocentrum – kardiochirurgické oddělení
– od úspěšného rozjezdu k vyššímu počtu výkonů

Zdravotní péče spadající do oblasti kardiochirurgie je v rámci Krajské zdravotní, a. s., 
poskytována kardiochirurgickým oddělením. Kardiochirurgie získala rozhodnutí 
o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb k 20. 10. 2017. V současné 
době splňuje všechny nároky na personální a materiálové vybavení dle příslušné 
vyhlášky. Kardiochirurgické oddělení bylo zřízeno 1. 1. 2018. Primářem oddělení je 
MUDr. Miroslav Kolesár, tento lékař s rozsáhlou kardiochirurgickou praxí a erudicí je 
v pracovním úvazku v rozsahu 1,0 (pracovní poměr od 1. 2. 2018). Druhým kardiochi-
rurgem na tomto oddělení je MUDr. Dalibor Ticháček, MBA, který na oddělení působí 
rovněž v plném v úvazku 1,0 (pracovní poměr od 1. 9. 2018). Na oddělení dále pracují 
lékaři v přípravě oboru kardiochirurgie. Vrchní sestrou kardiochirurgického oddělení 
je Mgr. Regína Gavlasová, DiS., v úvazku 1,0 (pracovní poměr od 15. 3. 2018). 

Vznik nového kardiochirurgického oddělení samozřejmě vyžadoval spolupráci dal-
ších oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, jakými jsou všeobecná 
a cévní chirurgie, hrudní chirurgie, oddělení centrálních operačních sálů, Klinika 
anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Díky pomoci Ústeckého kraje Krajská zdravot-
ní, a. s., zakoupila nejmodernější potřebnou zdravotnickou techniku, například 
mimotělní oběh, na kterém se provádí většina operací srdce. Kardiologické oddě-
lení má 15 lůžek včetně 4 pooperačních monitorovacích, k intenzivní pooperační 
péči jsou využívána vyčleněná lůžka na centrálních jednotkách intenzivní péče 
a na koronární jednotce kardiologické kliniky. 

První kardiochirurgická operace se uskutečnila 22. května 2018. Šlo o aortoko-
ronární bypass pacientovi s onemocněním ischemickou chorobou srdeční. Od té 
doby mají ústečtí kardiochirurgové za sebou desítky úspěšných výkonů.

Krajská zdravotní, a. s., uspěla v tendru na poskytování akutní lůžkové péče v obo-
ru kardiochirurgie. Výběrové řízení se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví ČR 
19. února 2019. V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení již byla zahá-
jena kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o posky-
tování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie), přičemž právě zdra-
votní pojišťovny v hlasování při výběrovém řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii 
podporu.

„Do budoucna je předpoklad, že 
se podaří upravit provoz tak, aby 
vznikl prostor pro navýšení počtu 
kardiochirurgických výkonů. Do ope-
račního programu zařazujeme i pa-
cienty akutní a spektrum operačních 
zákroků se posune směrem od jedno-
dušších k výkonům kombinovaným. 
Již nyní zařazujeme do operačního 
programu kromě elektivních i akut-
ní výkony. Tyto výkony jsou zatíženy 
vyšším operačním rizikem. V další 
etapě to budou implantace srdečních 
chlopní, chlopenní plastiky, even-
tuálně kombinované výkony jako 
bypass s výkonem na mitrální nebo 
aortální chlopni,“ shrnul primář kar-
diochirurgického oddělení MUDr. Mi-
roslav Kolesár.

Kardiochirurgický tým v pondělí 20. května 2019 absolvoval v ústecké Masarykově 
nemocnici pod vedením certifikovaného proktora školení na nový druh operace, 
kterou je implantace srdeční chlopně. „V praxi to znamená, že se naše kardiochi-
rurgické pracoviště opět medicínsky posunulo dále a následně uskutečněnou ope-
rací jsme rozšířili portfolio nabízených výkonů,“ dodává MUDr. Miroslav Kolesár.

MUDr. Miroslav Kolesár

VZDĚLÁNÍ
> 1984–1991 – 3. lékařská fakulta, 

Univerzita Karlova v Praze

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
> 1991–1995 – chirurg – Chirurgické 

oddělení Česká Kamenice, Nemocnice 
s poliklinikou Děčín

> od 1996 do současnosti – kardiochirurg 
– Kardiochirurgická klinika Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady

> 1997 – odborná praxe – Dept. of Cardiac 
Surgery, Ospedale Clinicizzato San 
Donato Milanese, Milano, Itálie

> 1999 – odborná praxe – Dětské 
kardiocentrum 2. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní 
nemocnice v Motole

> od 1. 1. 2018 – Kardiochirurgické oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

> od 1. 6. 2018 – primář – Kardiochirurgické 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z.

ATESTACE
> 1994 – atestace v oboru chirurgie 

I. stupně
> 2002 – atestace v oboru kardiochirurgie

ČLENSTVÍ
> od 1998 – Česká společnost 

kardiovaskulární chirurgie
> od 1998 – Česká lékařská společnost 

J. E. Purkyně
> od 2008 – The European Association For 

Cardio-Thoracic Surgery

LICENCE
> od 2003 – licence pro výkon 

funkce vedoucího lékaře a primáře 
ve zdravotnickém zařízení v oboru 
kardiochirurgie

Primář ústecké kardiochirurgie 
na operačním sále
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Ústecké kardiocentrum – kardiochirurgické oddělení
 – týmová spolupráce – operace srdce a urologický chirurgický 

zákrok současně
Díky kardiochirurgii v Krajské zdravotní, a. s., jsou rozšířeny možnosti onkologické operativy. Na operačním sále Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., proběhla v červenci 2018 operace, která se provádí pouze na špičkových zdravotnických 
pracovištích. Jednalo se o urologickou operaci ledviny a kardiochirurgický zákrok na srdci, které proběhly současně. Odoperovaná sedm-
desátiletá pacientka se po čtyřech měsících od zákroku cítila skvěle a bez potíží. 
„Chtěla bych poděkovat všem lékařům 
a zdravotním sestrám, které se na mé léč-
bě podíleli. Cítím se, co se týká srdíčka 
a urologických potíží, dobře. Jsem ráda, 
že jsem byla mým urologem odeslána 
do ústecké Masarykovy nemocnice. Jak 
pan přednosta Schraml, tak pan primář 
Kolesár jsou skvělí lékaři na svém místě. 
Všechno mi včas vysvětlili. S takovým tr-
pělivým přístupem jsem se za svůj život 
ještě nesetkala. Mám i hezkou jizvu,“ řek-
la pacientka Růžena Štayrová z Teplicka. 

?

„Pacientka měla rakovinou postiženou pravou ledvinu, ze které se tento nádor šířil dolní 
dutou žilou do srdce a bezprostředně ohrožoval pacientku na životě. Operaci jsme mohli 
provést jen díky spolupráci s kardiochirurgií, protože jsme v jedné době odstranili celou 
ledvinu i s nádorem jdoucím do srdce za použití i mimotělního oběhu. Léčba v naší ne-
mocnici a v tomto kraji mohla proběhnout jen díky rozvoji kardiochirurgie v Krajské zdra-
votní,“ uvedl k urologické operaci MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie 
a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad La-
bem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

„Rozsah nádoru byl již tak pokročilý, že 
bránil samotnému přítoku krve do srdce. 
Pokud by pacientka operaci nepodstou-
pila, zemřela by dříve na selhání srdce 
než na následky samotného zhoubného 
nádoru ledviny. Při této operaci bylo nut-
né pacientku připojit na mimotělní oběh, 
bez kterého by samotný operační výkon 
nebyl technicky proveditelný. Pacientka se 
po této náročné a úspěšné operaci zotavila 
velmi dobře a z nemocnice byla propuště-
na do domácí péče. Provádění takto složi-

tých kombinovaných operací v Ústeckém 
kraji nebylo v minulosti možné, pacienti 
byli odesíláni na specializovaná pracoviš-
tě mimo Ústecký kraj. Posun nastal až s vy-
budováním nového kardiochirurgického 
oddělení v ústecké Masarykově nemocnici, 
které nyní může nabídnout ve spolupráci 
s jinými obory širší spektrum operačních 
výkonů,“ doplnil MUDr. Miroslav Kolesár, 
primář Kardiochirurgického oddělení Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z. 

„Práce sester na kardiochirurgii je velmi fyzicky i psychicky náročná, ale je také o velké 
samostatnosti. Vyžaduje kvalitní teoretickou a praktickou průpravu a kontinuální vzdě-
lávání. A to se týká samozřejmě i perioperačních sester (instrumentářek). Proto běžně 
na kardiochirurgických pracovištích trvá minimálně jeden rok, než může sestra samostat-
ně pracovat bez odborného dohledu služebně starších kolegyň. Jak už jsem zmiňovala, 
tato práce je po všech stránkách náročná, vysoce specializovaná, ale má své kouzlo. Co 
se týče samostatnosti práce sestry, tak kardiochirurgie jistě patří na vrchol mezi jednot-
livými medicínskými obory. Léčíme a pečujeme o pacienty po operaci srdce, ale záro-
veň do toho své srdce dáváme, jinak podle mě nelze tuto profesi vykonávat dobře,“ říká 
Mgr. Regína Gavlasová, DiS., vrchní sestra ústeckého kardiochirurgického oddělení.

MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky 
urologie a robotické chirurgie Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z.

Mgr. Regína Gavlasová, DiS., vrchní sestra 
Kardiochirurgického oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. 

Při náročných operacích musí být tým dobře sehraný
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Ústecké kardiocentrum – kardioanesteziologické oddělení 
– na sále i v pooperační péči

V souvislosti s kardiochirurgickou operativou je nutné připomenout také kardioanesteziologické oddělení, které je součástí kardiocentra 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a na zajištění kardiochirurgické operativy úzce spolupracuje. Na tomto oddělení, které bylo usta-
veno 1. 10. 2018, je od 1. 11. 2018 lékařská péče poskytována pod vedením MUDr. Štěpána Ruperta (lékař na hlavní pracovní poměr v rozsa-
hu úvazku 1,0) a ošetřovatelská péče pod vedením Pavla Schmida (hlavní pracovní poměr v rozsahu úvazku 1,0). Před vznikem oddělení byl 
zacvičen v problematice oboru za pomoci zkušených pracovníků i na jiných pracovištích rovněž stávající personál Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem. Další specialisté dle organizačních potřeb jsou zaměstnáni v různých typech pracovních úvazků.

MUDr. Štěpán Rupert
> narozen 11. 10. 1975 v Praze
> 1994–2000 – 2. lékařská fakulta 

UK v Praze Motole
> 2000–2001 – ARO Nemocnice 

Kladno
> 2001–2005 – Klinika 

anesteziologie a resuscitace 
FN Motol a 2. LF UK v Praze

> 2003 – atestace 1. st. v oboru 
anesteziologie a resuscitace

> 2004–2010 – Záchranná služba 
Středočeského kraje, stanoviště 
Kladno

> 2005 – Kardioanesteziologické 
oddělení Nemocnice Na Homolce, 
Praha

> 2007 – přiznání specializované 
způsobilosti v oboru 
anesteziologie a resuscitace

> 2018 – Kardioanesteziologické 
oddělení Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

Úloha členů kardioanesteziologického oddělení, stejně jako ostatních specialistů, je 
nezastupitelná

„Kardioanestezie při operacích srdce má svoje specifika,“ upozorňuje MUDr. Štěpán 
Rupert, který na vysoce specializované pracoviště v Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem, největší nemocnici Krajské zdravotní, a. s., přišel z Kardio anesteziologického od-
dělení Nemocnice Na Homolce.

„Rozdíl kardioanesteziologie od jiné ane steziologie je především ve skladbě pacientů. 
Jak už z názvu vyplývá, věnujeme se především kardiálně kompromitovaným pacientům. 
Spektrum je poměrně široké. Od pacientů, kteří jsou prakticky asymptomatičtí, ale mají 
nález již indikovaný ke kardiochirurgickému řešení až po pacienty v těžkém kardiogen-
ním šoku – např. pacienti s rozvinutou srdeční tamponádou, kde je úvod do anestezie 
jednou z nejrizikovějších částí operace. S rozvojem oboru kardiochirurgie a kardioanes-
teziologie se spektrum pacientů posouvá směrem ke starším a více nemocným pacien-
tům, pro které by podobné výkony byly před lety kontraindikovány pro vysoké operační 
riziko,“ vysvětluje MUDr. Štěpán Rupert. 

Kromě již zmíněného spektra pacientů 
je kardioanestezie, respektive kardiochi-
rurgická operace specifická mimotělním 
oběhem, na kterém se provádí většina 
kardiochirurgických operací. „Bez něj by 
nebylo možné tyto operace vůbec realizo-
vat. Ukončování mimotělního oběhu, kdy 
srdce opět přebírá funkci pumpy krevní-
ho oběhu, je další velice rizikovou částí 
operace. V této fázi, pokud je to třeba, 
můžeme pomoci srdíčku různými formami 
srdeční podpory. Máme k dispozici léky 
a také různé mechanické srdeční podpory 
– od intraaortální balónkové kontrapul-
zace (IABK) až po levostrannou (LVAD), 
pravostrannou (RVAD) nebo biventrikulár-
ní podporu (BIVAD) – technicky se jedná 

kého srdečního výdeje a s ním související 
srdeční podpory. Řešíme možné krvá-
cení, možný rozvoj tamponády srdeční, 
rané komplikace atd. Statisticky mají kar-
diochirurgičtí pacienti výrazně vyšší riziko 
ICU deliria,“ upozorňuje MUDr. Štěpán 
Rupert, primář Kardioanesteziologického 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

o čerpadla zapojená tak, aby nahradila 
funkci levé, pravé anebo obou komor sr-
dečních, ev. extrakorporální membráno-
vou oxygenaci (ECMO),“ říká kardioanes-
teziolog.

U většiny kardiochirurgických pacientů 
čekajících na operaci lékařští specialisté 
vystačí s chronickou medikací, klidovým 
režimem a minimem námahy. Malá část 
pacientů s kritickým nálezem vyžadu-
je hospitalizaci a monitoring na lůžku 
jednotky intenzivní péče až do operace. 
„Pooperační péče o kardiochirurgické pa-
cienty je poměrně komplikovaná. Pacienti 
po operaci srdce mohou být oběhově, ale 
i rytmicky nestabilní. Řešíme syndrom níz-
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Kdo je perfuzionista, co dělá?
Perfuzionista má během operace srdce 
na starost mimotělní oběh. Řekl bych, že 
ze sedmdesáti až osmdesáti procent pro-
bíhá práce perfuzionisty na sále na kar-
diochirurgii, kde obsluhuje mimotělní 
oběh při operaci na srdci, a ta menší část 
spočívá v obsluze mimotělních oběhových 
podpor na operačním sále při jiných ope-
racích, ale také na lůžku, na jednotkách 
intenzivní péče a podobně. Oběhové mi-
motělní podpory zažívají již několik let 
velký boom. Drtivá většina operací v kar-
diochirurgii probíhá při mimotělním obě-
hu. I když je plánovaná operace bez mi-
motělního oběhu, perfuzionista musí být 
přítomen. Mimotělní oběh je připraven, 
přichystán na urgentní konverzi. 

Jak těžká byla příprava na práci perfuzioni-
sty, co vás na ní zaujalo?
O oboru perfuziologie jsem před lety vů-
bec nic nevěděl a vlastně ani to, že vů-
bec existuje. O této specializaci jsem se 
dozvěděl až po nástupu na jednotku po-
operační a resuscitační péče vinohradské 
kardiochirurgie. Zajímat jsem se o ni začal 
poté, co jsem na pozici dostal nabídku. 
Byl to úplně jiný druh práce, než jsem dě-
lal předtím, a to po všech stránkách. Ať už 
jde o služby, kompetence, k tomu i tech-
nickou složku. 

Ústecké kardiocentrum – kardiochirurgické oddělení
– kdo je perfuzionista

Po čtyřletém studiu oboru zdravotní sestra a maturitě na Střední zdravotnické škole v Opavě jej čekala praxe u lůžka. Za několik let na-
stoupil na Kardiochirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde pracoval na jednotce pooperační a resuscitační péče. 
Po čase přišla nabídka na pozici perfuzionisty. K tomu však musel získat atestaci v oboru perfuziologie po dvouletém studiu na Institutu 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Dnes je pětatřicetiletý Marek Šnejdar perfuzionistou na Kardiochirurgickém oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Příští rok se chce přihlásit na další vysokoškolské studium. Obor 
všeobecná sestra nebo biomedicínský technik? To se ještě uvidí…

Práce instrumentářky na kardiochirurgic-
kém sále je psychicky i fyzicky namáhavá. 
Samotné kardiochirurgické operace jsou 
časově náročné, v průměru trvají 6–12 ho-
din. V průběhu celé operace instrumen-
tářka musí sledovat operační pole a rych-
le a pohotově reagovat na standardní 
i na nepředvídatelné situace. Během ope-
race jsou fáze, kdy instrumentářka musí 
umět zastoupit prvního asistenta a zvlá-
dat přitom i svou práci. Je velmi důležité, 
aby instrumentářka pracovala co nejvíce 
samostatně a operatér se mohl soustředit 
na operaci.  

Marek Šnejdar, všeobecná sestra, 
perfuzionista Kardiochirurgického oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Na sále během kardiochirurgické operace 

Co vás na práci perfuzionisty baví?
Je to během několika hodin odvedená 
práce u jednoho pacienta, kde je možno 
potom velmi rychle pozorovat profit pro 
pacienta. To se ale týká vlastně celé kar-
diochirurgie: po několika desítkách ho-
din, po několika dnech je vidět – většinou 
– progres zdravotního stavu. Vidíme, že 
jsme konkrétnímu člověku pomohli, což je 
samozřejmě zásluha celého kardiochirur-
gického týmu.

Jak samotný přístroj – mimotělní oběh 
– funguje?
Přístroj umožňuje dočasné odklonění 
toku krve od srdce a plic, jejichž funkce 

je potřeba po dobu operačního výkonu 
nahradit, aby se mohlo na srdci praco-
vat v operačním poli, ideálně bezkrev-
ném. Skládá se z několika čerpadel, tzv. 
konzolí, k nimž se připojuje jednorázový 
materiál, což je oxygenátor, rezervoár 
a hadicový set. Díky tomu všemu chirurg 
zakanyluje žilní systém – obvykle pravé 
srdce – a mně prostou gravitací teče de-
saturovaná odkysličená krev do přístro-
je, do venózního rezervoáru, čerpadlem 
přečerpávám krev do oxygenátoru, kde 
je podle potřeby ohřátá nebo ochlazená 
a hlavně okysličená, a zároveň zbavená 
CO2. Potom pod určitým tlakem a průto-
kem je krev vháněna zpět do těla pacien-
ta, do arteriálního řečiště.

Bc. Henrieta Morgošová, sálová staniční sestra
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Ústecké kardiocentrum – slovo generálního ředitele
– výhled do budoucna

Krajská zdravotní, a. s., uspěla ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochi-
rurgie, které se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví ČR 19. února 2019. Pro vedení společnosti, která 
je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, jde o další krok na cestě k získání statutu 
centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče. V návaznosti na výsledek tohoto výběrové-
ho řízení již byla zahájena kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o poskyto-
vání a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie), přičemž právě zdravotní pojišťovny v hlasová-
ní při výběrovém řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii podporu.

Zahájeny byly projektové 
práce na novém objektu pro 
KARDIOCENTRUM – kardio-
logickou kliniku a kardiochi-
rurgii včetně operačních sálů, 
intenzivní péče, intermediární 

péče, standardních lůžek a ambulancí. „Celé Kardiocentrum 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., se přesune do nového pavilonu centrálních ope-
račních sálů s oddělením jednotek intenzivní péče a standard-
ními lůžkovými odděleními, který vznikne v areálu na Severní 
Terase. Společnost předpokládá náklady na vybudování no-
vého pavilonu ve výši zhruba 850 milionů korun,“ vysvětluje 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ SPOLUPRACUJE S IKEM
Memorandum o spolupráci podepsali zástupci Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Kraj-
ské zdravotní, a. s. Spolupráce je zaměřena na oblast kardiovaskulární chirurgie pro Masarykovu nemocnici 
v Ústí nad Labem. Podle memoranda bude v dohodnutých případech IKEM poskytovat pacientům Krajské 
zdravotní, a. s., specializovanou akutní a elektivní péči v oboru kardiovaskulární chirurgie. Obě zdravotnic-
ká zařízení si přejí spolupracovat také v kardiovaskulárním výzkumu. 

Vedení Krajské zdravotní, a. s., je přesvědčeno, že statut centra vysoce specializované komplexní kardio vaskulární péče pro Ústecký 
kraj společně s oběma přilehlými příhraničními regiony, Karlovarským krajem a Libereckým krajem, se spádovou oblastí více než 1 mi-
lion obyvatel, ústecké kardiocentrum získá.
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Ing. Petr Fiala, generální 
ředitel Krajské zdravotní, a. s. 

Kolektiv Kardiochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v září 
loňského roku: zleva vrchní sestra Mgr. Regína Gavlasová, DiS., perfuzionista Marek 
Šnejdar, sestra intenzivní péče Markéta Bergerová, anesteziologická sestra Pavel 
Schmid, instrumentářka Bc. Henrieta Morgošová, primář MUDr. Miroslav Kolesár, 
chirurg MUDr. Nikola Petrová, kardioanesteziolog MUDr. Jakub Hrabák, chirurg 
MUDr. Marie Lopourová, kardiochirurg MUDr. Dalibor Ticháček, MBA.

Vizualizace umístění nového pavilonu (označeno � alovou barvou) v areálu 
ústecké Masarykovy nemocnice 

Část postupně se rozrůstajícího kardiotýmu v květnu 2019
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