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KARDIOCENTRUM
Krajské zdravotní, a. s.

Usilujeme o získání statutu centra komplexní vysoce 
specializované kardiovaskulární péče. Postavíme nový pavilon

Rozšíření „Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče“ na „Centrum komplexní vysoce specializované kardiovaskulární 
péče“ (CKVSKP) v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., je nejdůležitějším úkolem a cílem práce 
současného představenstva a managementu společnosti v oblasti zajištění zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého kraje. Vedle 
zavedené kardiologické kliniky bylo v lednu 2018 založeno kardiochirurgické oddělení, na podzim téhož roku pak nové oddělení 
pro kardioanesteziologii. Následně v roce 2019 vzniklo vše zastřešující Kardiocentrum. Všechna tato kooperující zdravotnická pra-
coviště se přestěhují do nového pavilonu, 
který Krajská zdravotní vybuduje v areálu 
své největší nemocnice v Ústí nad Labem.

Pracoviště nyní zajišťuje vysoce speciali-
zovanou kardiovaskulární péči pro oby-
vatele Ústeckého kraje (835 000 obyva-
tel). Na pracovišti se již v současné době 
provádí všechny typy perkutánních výko-
nů v rámci centra vysoce specializované 
kardiovaskulární péče. Každým rokem je 
katetrizováno 2300 – 2500 nemocných 
a provedeno více jak 1000 léčebných zá-
kroků. Kromě tohoto počtu je část nemoc-
ných (340 – 420) odesílána každoročně 
na pražská pracoviště k různým typům 
kardiochirurgických výkonů (nejčastěji 
k revaskularizaci myokardu). Za období 
2005 – 2017 to bylo 5048 nemocných. 
Nutno podotknout, že se jedná ve většině 

případů o elektivní výkony. Okolo 5 akut-
ních nemocných však každým rokem 

umíralo ještě před nebo během transpor-
tu do pražských pracovišť.

PROČ PODPORUJETE VZNIK KOMPLEXNÍHO KARDIOVASKULÁRNÍHO CENTRA V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.?

V roce 2019 kardiochirurgové v ústecké Masarykově nemocnici odoperovali 129 lidí, operativa dále běží

„Ústecký kraj myšlenku vzniku Kardio-
centra v největší z nemocnic Krajské 
zdravotní dlouhodobě podporuje, pro-
tože na západ a východ od Prahy žádné 
takové komplexní vysoce specializova-
né pracoviště není. Vždycky říkávám, 
že Ústecký kraj je energetickým srdcem 
republiky. Za to si naši občané zaslou-
ží tu nejlepší zdravotní péči, kterou jim 
můžeme dát,“ zdůrazňuje Oldřich Bu-
beníček, hejtman Ústeckého kraje. 

Oldřich Bubeníček, 
hejtman Ústeckého kraje

„Krajská zdravotní má dlouhodobě 
kladné hospodaření. Nemusíme, na 
rozdíl od jiných krajů, přispívat na její 
provoz, ale rádi a pravidelně posky-
tujeme finanční podporu na investice 
a novou zdravotnickou techniku. Její-
mu vedení se podařilo přivést zkušené 
specialisty pro na severu Čech nový 
obor kardiochirurgie. Lidé tak nemusí 
za kvalitní péčí jezdit do jiných krajů,“ 
říká PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

PhDr. Martin Klika, 
MBA, DBA, 1. náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje

„Zastupitelstvo Ústeckého kraje roz-
hodlo, že kraj v dalších letech podpo-
ří dostavbu nemocnic spravovaných 
Krajskou zdravotní včetně nového 
pavilonu s náklady asi 1 350 milionů 
Kč, kam přemístíme i Kardiocentrum 
KZ. Všechny dosud činěné kroky jsou 
odrazem naší ambice získat od mi-
nisterstva zdravotnictví statut Centra 
komplexní vysoce specializované kar-
diovaskulární péče,“ říká Ing. Jiří No-
vák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s.

Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské 
zdravotní, a. s.

„Podle statistiky ÚZIS patří Ústecký 
kraj mezi regiony s nejvyšší mortalitou 
na akutní i chronické formy ischemické 
choroby srdeční. Počet hospitalizací 
je jeden z nejvyšších v ČR. Ale podle 
statistiky VZP z roku 2010 průměrné 
výdaje na pacienta patří k nejnižším 
v ČR. Rozšířit portfolio zdravotní péče 
o kardiochirurgii, při rozjezdu význam-
ně finančně podpořenou Ústeckým kra-
jem, bylo správné,“ míní Ing. Petr Fiala, 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Ing. Petr Fiala, 
generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s.
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Kardiologická klinika: 17 let kardiologie v Ústí nad Labem
Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče patří mezi 6 akreditovaných center vysoce specializované péče s tímto 
zaměřením v České republice (ČR). 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. Klinika společně s odděle-
ními kardiochirurgie a kardioanesteziologie, cévní chirurgií a angiologií tvoří Kardiocentrum. 

Kardiologická klinika poskytuje kom-
plexní kardiovaskulární péči nemocným 
z celého Ústeckého kraje. Kardiovasku-
lární onemocnění způsobují více než 
50% všech úmrtí v ČR a Ústecký kraj 
patří v rámci celé republiky k regionům 
s nejvyšším výskytem a úmrtností na 
toto onemocnění. Z tohoto pohledu hra-
je klinika, jako jediný poskytovatel této 
specializované péče, klíčovou roli v péči 
o nemocné v tomto regionu. 

Tým kliniky ročně ošetří více než čtyři 
tisíce pacientů. Provádí všechny typy 
perkutánních výkonů pro ischemickou 
chorobu srdeční, výkony pro vrozené/
získané srdeční vady nebo léčbu kom-
plexních srdečních arytmií. Pracoviště 
zahájilo jako jedno z prvních v ČR kate-
trizační léčbu nedomykavosti mitrální 
chlopně, vybráno bylo samotným výrob-
cem dodané technologie k provádění 
těchto výkonů. Je jedním ze čtyř takto 
specializovaných pracovišť v ČR. V roce 
2016 pracoviště jako první ve střední 
a východní Evropě provedlo perkutánní 
simultánní zákrok na dvou chlopních.

Lékaři kliniky provedli perkutánní im-
plantace chlopně do aortální pozice 
(TAVI) s protekcí možné embolizační 
mozkové příhody pomocí speciálního 
nového zařízení – Claret CE ProTM. Šlo 
o první použití tohoto zařízení v ČR.

 

„I když prozatím nemáme statut centra 
komplexní vysoce specializované kar-
diovaskulární péče, jsme v podstatě na 
úrovni pracovišť ve fakultních nemoc-
nicích, protože smlouvy, které dostá-
váme od zdravotních pojišťoven, jsou 
adekvátní a srovnatelné s komplexními 
centry. Nemáme tak problém s navyšo-
váním výkonů, jako jsou perkutánní ná-
hrady chlopní, léčba mitrální insuficien-
ce pomocí mitraklipu. Důležité je říct, že 
kardiochirurgické oddělení se stále roz-
šiřuje: byla vybudována jednotka inten-
zivní péče s lůžky následné péče, dojde 
k vybudování stanice pro standardní 
lůžka, což opět rozšíří počet operantů,“ 
zdůrazňuje vedoucí ústeckého Kardio-
centra, přednosta kardiologické kliniky 
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, 
FSCAI.

Cesta od kardiologického oddělení ke komplexní péči
Kardiologické oddělení v tehdejší ústecké Masarykově nemocnici vzniklo v roce 2003. V roce 2007 mu byl udělen Ministerstvem 
zdravotnictví ČR statut kardiologické kliniky, která se stala součástí společných klinických pracovišť Fakulty zdravotnických stu-
dií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. V čele kardiologického pracoviště stojí již od jeho zrodu 
současný přednosta kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, který je také vedoucím Kardiocentra. 

„Ischemická choroba srdeční (ICHS) je nejčastější příčinou 
úmrtí v ČR. Největší výskyt ICHS je v Ústeckém kraji. Proto se 
vybudování Komplexního kardiovaskulárního centra jeví jako 
logický krok. V ČR je 12 komplexních center kardiovaskulární 
péče. Jejich umístění je však disproporční, 5 jich je v hlavním 
městě. Naše pracoviště provádí operační zákroky na srdci še-
trnou metodou přes tepny, třeba v třísle či na zápěstí. Chyběla 
nám však kardiochirurgie, která je nezbytná k ošetření někte-
rých pacientů s ischemickou srdeční nemocí nebo s vrozenými 
či získanými vadami srdce. Nemocní indikovaní ke kardiochi-
rurgickým zákrokům tak museli za těmito výkony jezdit do Pra-
hy. Proto je nutné, aby i v Ústeckém kraji vzniklo komplexní kar-
diovaskulární centrum,“ říká prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., 
FESC, FSCAI, přednosta kardiologické kliniky a vedoucí 
Kardiocentra.

V roce 2019 kardiochirurgové odoperovali 129 lidí, operativa 
nadále běží. „Do pražských fakultních nemocnic, Nemocnice 
Na Homolce a IKEM, s nimiž v oblasti kardiovaskulární medicí-
ny spolupracujeme, směřujeme čím dál méně pacientů. Před 
zahájením kardiochirurgické operativy jsme do Nemocnice Na 
Homolce posílali k výkonům na srdci mezi 340 a 420 pacientů 
ročně. Je ale zřejmé, že potenciál na zvýšení počtu kardiochi-
rurgických zákroků v rámci našeho Kardiocentra se zvyšuje. 
Proto máme radost, že stavba pavilonu v Masarykově nemoc-
nici, kam se Kardiocentrum přestěhuje, se brzy stane skuteč-
ností a také kardiochirurgické oddělení dosáhne na optimál-
ní počet operací,“ dodává prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., 
FESC, FSCAI.

Prof. MUDr. PAVEL ČERVINKA, Ph.D., 
FESC, FSCAI
VZDĚLÁNÍ 
1978–1982 – Gymnázi-
um 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 intervenč-
ních diagnostických i léčebných výkonů 
v kardiologii 
2004 – Ph.D. titul s tématem: „Remodelace cév po im-
plantaci beta-radioaktivních stentů s vysokou aktivitou. 
IVUS studie“ 
2005 – Fellow Evropské kardiologické společnosti (ESC) 
2005 – Fellow společnosti pro koronární angiografii a in-
tervence (FSCAI) 
2005 – Docent vnitřního lékařství 
2006–2009 a 2013 až dosud – Zvolen do předsednictva 
České asociace intervenční kardiologie České kardiolo-
gické 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, Cardiovascu-
lar center, University of Florida, Shands, Jacksonville, FL, 
USA 
6/2003–6/2013 – Přednosta Kardiologické kliniky Fakul-
ty 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 kardioangiologic-
ké kliniky, FN Hradec Králové 
10/2014 – Přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdra-
votnických 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.

Zdravotnický personál kardiologické kliniky

Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI (vpravo) s lékařem kardiologické kliniky 
MUDr. Martinem Kvašňákem při výkonu na katetrizačním sále v roce 2020

2005 418
2006 407
2007 391
2008 408
2009 410
2010 402
2011 379
2012 395
2013 369
2014 377
2015 338
2016 369
2017 385

Počty nemocných, kteří byli odesláni k chirurgickým operacím
z Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
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„Kardiologická klinika v Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem patří mezi vysoce specializovaná pracoviště v rámci 
Krajské zdravotní, a. s. V Ústeckém kraji je svou speciali-
zací výjimečná a je spádovým pracovištěm pro obyvatele 
z celého našeho regionu. Kardiologická klinika se řadí mezi 
nejlepší pracoviště v rámci celé ČR. Vybudování nového 
moderního pavilonu Kardiocentra je logickým pokračová-
ním plnění strategických zájmů společnosti Krajská zdra-
votní a přinese ještě vyšší kvalitu péče o pacienty,“ uvedl 
MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Počty nemocných, kteří byli odesláni k chirurgickým operacím 
z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

MUDr. Aleš Chodacki, 
ředitel zdravotní péče 
Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

Konferece ústeckého Kardiocentra jsou známé výukovými živými 
přenosy z katetrizačního sálu přímo do přednáškového sálu

2 3www.kzcr.eu KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. - NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI
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Kardiochirurgické oddělení: operace srdce každý den
Kardiochirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., bylo zřízeno 1. ledna 2018. 
Primářem oddělení je MUDr. Miroslav Kolesár, lékař s rozsáhlou kardiochirurgickou praxí a erudicí. Dalšími kardiochirurgy za-
městnanými na plný úvazek jsou MUDr. Dalibor Ticháček, MBA, MUDr. Ferdinand Timko a MUDr. Petr Pavel CSc. Na oddělení pak 
pracují další lékaři, kteří jsou v přípravě oboru kardiochirurgie. 

Vznik nového kardiochirurgického  oddělení samozřejmě vy-
žadoval spolupráci dalších oddělení Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, jakými jsou všeobecná a cévní chirurgie, 
hrudní chirurgie, oddělení centrálních operačních sálů, Klini-
ka anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny 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. První kardiochirurgická operace se uskuteč-
nila 22. května 2018. 

„V ústecké Masarykově nemocnici se věnujeme standardní 
kardiochirurgické operativě. Nyní máme k dispozici prostory, 
ve kterých můžeme operovat každý den, což plně využíváme. 
V současnosti ústecká kardiochirurgie provádí plné spektrum 
kardiochirurgických operací, vyjma některých speciálních zá-
kroků a transplantací srdce. To znamená, že v našem spektru 
operačních zákroků jsou operace aortokoronárních bypassů, 
operace na srdečních chlopních, operace pro poruchy rytmu, 
defektů síňového i komorového septa a jiné. Konkrétně u zá-
kroků na srdečních chlopních upřednostňujeme tzv. záchov-
né operace. Znamená to, že preferujeme opravu a zachování 
chlopně místo její náhrady. Některé typy zákroků provádíme 
z méně invazivního přístupu. Důležité je, že pacienti jsou s vý-
sledky naší práce spokojeni,“ říká MUDr. Miroslav Kolesár, 
primář Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Jak se během dvou let od zahájení činnosti kardiochirurgické-
ho oddělení změnily podmínky pro vaši práci?
Od prosince 2019 máme vlastní čtyřlůžkovou jednotku po-
operační a resuscitační péče. K ní jsme otevřeli třílůžkový po-
koj intermediární péče. Plánujeme, že v krátké době zprovoz-
níme další pokoj a počet intermediárních lůžek bude celkem 
šest. V prostorách po bývalé gastroenterologii vznikne pro 
kardiochirurgické oddělení nová stanice se standardními lůž-
ky. Krajská zdravotní nám tedy nabídla další prostory, kam se 
může kardiochirurgie rozšířit. Nové kapacity nám tím pádem 
dají možnosti pro další rozvoj, které se ještě více otevřou po 
vybudování pavilonu, kam se celé Kardiocentrum přestěhuje.

Jak hodnotíte dosavadní práci kardiochirurgického týmu?
Náš tým je poskládaný velmi dobře. Je složen ze zkušených 
lékařů s letitou praxí v oboru. Oddělení intermediární péče 
má na starosti MUDr. Eva Sedláčková. Po kardiologické strán-
ce o pacienty pečuje MUDr. Renata Živná, která je zároveň 
vedoucí lékařkou kardiologické ambulance. Má na starosti 
předoperační kontroly pacientů, vede ambulanci pooperač-
ních kontrol a ambulanci chlopenních vad. V současné době 
máme zatím dostatečný počet personálu k tomu, abychom 
péči o naše pacienty zodpovědně zvládli. Přesto bychom rádi 
do budoucna náš tým posílili o další lékařský i nelékařský 
personál.

Práce sester: kvalitní průprava a kontinuální vzdělávání
Důležitou součástí kardiochirurgického oddělení jsou sestry – kvalitní, erudované, schopné vysokého pracovního nasazení 
a samostatnosti. Proto běžně na kardiochirurgických pracovištích trvá minimálně jeden rok, než může sestra samostatně praco-
vat bez odborného dohledu služebně starších kolegyň. Nejinak tomu je na Kardiochirurgickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., kde je vrchní sestrou Mgr. Regína Gavlasová, DiS. 

„Tato práce je sice po všech stránkách 
náročná, vysoce specializovaná, ale má 
své kouzlo. Vyžaduje kvalitní teoretic-
kou a praktickou průpravu a kontinuál-
ní vzdělávání. A to se týká samozřejmě 
i perioperačních sester – instrumen-
tářek. Co se týče samostatnosti práce 

sestry, tak kardiochirurgie jistě patří na 
vrchol mezi jednotlivými medicínskými 
obory. Léčíme a pečujeme o pacienty 
po operaci srdce, ale zároveň do toho 
své srdce dáváme, jinak podle mě ne-
lze tuto profesi vykonávat dobře,“ míní 
Mgr. Regína Gavlasová, DiS., vrchní 

sestra ústeckého kardiochirurgického 
oddělení.

Kardiochirurgické oddělení v ústecké 
Masarykově nemocnici funguje již tře-
tím rokem. Od začátku v něm zastává-
te pozici vrchní sestry. Čím sesterský 
tým za tu dobu prošel a jak jej dnes 
hodnotíte?

Náš tým se v první řadě významně rozší-
řil o desítky dnes již zkušených kolegyň 
a kolegů, kteří se podílejí spolu s lékaři 
na léčbě a péči o naše pacienty. Poda-
řilo se nám vytvořit  stabilní tým speci-
alizovaných odborníků, díky kterému 
se pacientům dostává adekvátní péče 
v průběhu jednotlivých fází hospitaliza-
ce na našem oddělení. Přesněji  řečeno, 
tedy již před přijetím k operaci, v inici-
ální fázi hospitalizace předoperačního 
období, během operace a  při násled-
ném pooperačním období. Péče naše-
ho nelékařského personálu tvoří také 
minimálně padesát procent úspěchu 
v zotavovacím procesu po operaci srd-
ce. V současné době je náš tým stabili-
zovaný, ale ještě stále přijímáme nové 
kolegy do tohoto velmi zajímavého 
a progresivního oboru. Pokud by tedy 
měl někdo z odborné veřejnosti zájem 
posílit naše řady, rádi ho v Masarykově 
nemocnici uvítáme.

Co považujete za svůj největší úspěch 
během svého angažmá v největší ne-
mocnici Krajské zdravotní?

Za ne jen můj největší pracovní úspěch 
považuji, že se nám koncem loňského 
roku podařilo dobudovat a zprovoznit 
nové prostory  dvou kardiochirurgických 
jednotek, Jednotky pooperační a resus-
citační péče  a Jednotky intermediární 
péče, kde našim pacientům poskytu-
jeme kvalitní a bezpečnou péči na té 
nejvyšší úrovni. Snažíme se, aby se 
pacientům po operaci srdce dostávalo 
jen to nejlepší jak po stránce technické, 
ale hlavně i po stránce “lidské”. A to 
se nám myslím daří. Důkazem toho je 
mnoho děkovných emailů a dopisů od 
pacientů, kteří prošli naší péčí.

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 12/2018 –
kardiochirurg – Kardiochi-
rurgická klinika Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady
1997 – odborná praxe – Dept. of Cardiac Surgery, Ospe-
dale Clinicizzato San Donato Milanese, Milano, Itálie
1999 – odborná praxe – Dětské kardiocentrum 2. lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocni-
ce 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 Kraj-
ské 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 lé-
kaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru 
kardiochirurgie

MUDr. Miroslav Kolesár (vlevo) 
a MUDr. Štěpán Rupert na nové jednotce 
intenzivní péče v ústecké Masarykově 
nemocnici

Zleva: staniční sestra operačního sálu Petra Thielová, koordinátorky lůžkové péče – Klára 
Sejcová, DiS., Jana Zdvihalová, Bc. Markéta Bergerová, Mgr. Barbora Veselá

Lůžko jednotky intenzivní péče Přístroj pro mimotělní krevní oběh

Implantace bezstehové chlopně 

Mgr. Regína Gavlasová, DiS., vrchní sestra 
Kardiochirurgického oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.
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Kardioanesteziologie: na sále i v pooperační péči
Kardioanesteziologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajské zdravotní, a. s., další součást Kardio-
centra, bylo ustaveno 1. října 2018 pod vedením MUDr. Štěpána Ruperta, který na vysoce specializované pracoviště v Masary-
kově nemocnici v Ústí nad Labem přišel z Kardioanesteziologického oddělení Nemocnice Na Homolce, stejně tak jako i vrchní 
sestra tohoto oddělení - Pavel Schmid. 

„Specifikum kardioanestezie je především ve skladbě paci-
entů. Věnujeme se celému spektru kardiologických pacientů, 
od prakticky asymptomatických pacientů, kteří již ale mají ná-
lez indikovaný ke kardiochirurgickému řešení, až po pacienty 
v těžkém kardiogenním šoku. Takovéto pacienty uvést do an-
estezie a provést je celým kardiochirurgickým výkonem není 
úplně jednoduché a vyžaduje to určité znalosti a zkušenos-
ti. Kardiochirurgické operace jsou o týmové spolupráci mezi 
kardioanesteziologem, kardiochirurgem a perfuziologem,“ 
vysvětluje MUDr. Štěpán Rupert, primář Kardioanesteziologic-
kého oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z.

Jaký je tým ústeckého kardioanesteziologického oddělení?
Je to tým zkušených odborníků. Většina z lékařů má mnoho-
letou praxi na kardiochirurgických pracovištích v Praze, ale 
i v zahraničí. Podobně zkušené máme i zdravotní sestry na 
operačním sále, na jednotce pooperační a resuscitační péče 
či jednotce intermediární péče nebo standardním oddělení. 
Péče na operačním sále i v pooperačním období, kterou po-
skytujeme naším pacientům, je plně srovnatelná s ostatními 
předními kardiochirurgickými pracovišti v České republice.

Co kardioanasteziologická péče o pacienty obnáší?
Poskytujeme komplexní anesteziologický servis pro kardio-
chirurgické pacienty, dále zajišťujeme pooperační péči o tyto 
pacienty na jednotce pooperační a resuscitační péče kardio-
chirurgického oddělení (JPRP). V rámci Kardiocentra pak ještě 
řešíme anesteziologický servis u vybraných kardiologických 
výkonů, jako např. TAVI, Mitraclip, implantace podkožních ICD 
apod. S rozvojem oboru kardiologie, kardiochirurgie a kardio-
anestezie se spektrum pacientů posouvá směrem ke starším 
a více nemocným pacientům, pro které by podobné výkony 
byly před lety kontraindikovány pro vysoké operační riziko. To 
samozřejmě přináší i spoustu potenciálních problémů do po-
operačního období, na které jsme ale připraveni a i vybaveni.

Brzy se začne stavět nový pavilon, do kterého se přestěhuje 
Kardiocentrum i vaše oddělení. Jak výrazná to bude změna?

Do nového pavilonu Kardiocentra se moc těšíme. Oddělení se 
rozroste ve všech parametrech, navýší se počet sálů, ale i lů-
žek v pooperační péči a bude i více lůžek standardních. To vše 
nám umožní další navýšení počtu kardiochirurgických operací 
v Ústí nad Labem. 

Spolupráce se specializovanými pracovišti
Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., již řadu let úspěšně spolupracuje s Nemocnicí Na Homolce, která si v léčbě onemocnění 
srdce a cév vybudovala prestižní postavení nejen v rámci ČR, ale i v zahraničí. Krajská zdravotní, a. s., (KZ) se nadto dohodla na 
spolupráci v oblasti kardiovaskulární chirurgie pro svou ústeckou nemocnici s dalším renomovaným zdravotnickým zařízením. 

Tím je Institut klinické a experimentální medicíny, s. p. o. 
(IKEM). Memorandum o spolupráci v květnu 2019 podepsa-
li za KZ předseda představenstva Ing. Jiří Novák, místopřed-
seda představenstva Mgr. Radek Scherfer a generální ředitel 
Ing. Petr Fiala a za IKEM ředitel organizace Ing. Michal Stibo-
rek, MBA. 

Podle memoranda bude v dohodnutých případech IKEM po-
skytovat pacientům KZ specializovanou akutní a elektivní 
péči v oboru kardiovaskulární chirurgie. Po provedení výkonu 
na pracovišti IKEM bude takto ošetřený pacient, při respekto-
vání jeho zdravotního stavu, zpět přeložen do KZ. Obě zdra-
votnická zařízení si přejí spolupracovat také v kardiovaskulár-
ním výzkumu, v prvé řadě v oblasti specializovaného školení 
umožňujícího funkční propojení obou pracovišť. Dále se spo-
lupráce může týkat společných výzkumných programů a pro-
gramových a grantových projektů, výměny postgraduálních 
studentů a vzdělávací činnosti.

„Spolupráci na poli kardiovaskulární chirurgie se špičkovým 
zdravotnickým pracovištěm jako je IKEM považujeme za další 
významný krok na naší cestě k získání statutu centra vysoce 
specializované komplexní kardiovaskulární péče pro Masary-
kovu nemocnici v Ústí nad Labem. Jsem přesvědčen, že jde 
zároveň o důležitý signál směrem k veřejnosti, našim pacien-
tům, že Krajská zdravotní bere svůj hlavní úkol – zajistit pro 

obyvatele Ústeckého kraje kvalitní a nejlepší dostupnou zdra-
votní péči – skutečně zodpovědně,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

TRANSPORT BIJÍCÍHO SRDCE
Spolupráci s IKEM výrazně zviditelnilo i další významné pra-
coviště KZ. Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní 
medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purky-
ně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (KAPIM). Díky specialis-
tům KAPIM se mohl v říjnu 2019 uskutečnit transport bijí-
cího srdce do pražského IKEM, jehož týmy na začátku října 
použily poprvé v Česku novou metodu odběru orgánu – srdce 
– umožňující jeho přesun ve fyziologických podmínkách od 
zemřelého dárce k příjemci. 

„Lékaři KAPIM se podíleli na výběru dárce srdce a spolupra-
covali s transplantačním centrem při všech potřebných vy-
šetřeních. Zajistili také veškerou péči 
o dárce, včetně anesteziologické péče 
během samotného odběru orgánů,“ 
sdělil k participaci špičkového pra-
coviště KZ na mimořádné akci s IKEM 
MUDr. Josef Škola, EDIC, primář KAPIM 
ústecké Masarykovy nemocnice.

Transport bijícího srdce do IKEM umožnili specialisté kliniky ústecké 
nemocnice Krajské zdravotní. Foto: IKEM

Zařízení umožňující přesun srdce ve fyziologických podmínkách od 
zemřelého dárce k příjemci. Foto: IKEM

Primář kardioanesteziologického oddělení na operačním sále

Intermediární lůžko

MUDr. ŠTĚPÁN RUPERT
VZDĚLÁNÍ
1994–2000 – 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 
v Praze Motole

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
2000–2001 – ARO  Nemocnice Kladno
od 2001 do 2005 – Klinika anesteziologie a resuscitace 
FN Motol a 2. LF UK v Praze 
od 2004 do 2010 – Zdravotnická záchranná služby Stře-
dočeského kraje - stanoviště Kladno
od 2005 do 2018 – Kardioanestaziologické oddělení Ne-
mocnice Na Homolce
od 2018 – primář Kardioanesteziologického oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z.

ATESTACE
2003 – Atestace 1. stupně v oboru anesteziologie 
a resuscitace
2007 – Přiznání specializované způsobilosti v oboru ane-
staziologie a resuscitace
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KARDIOLOGICKÁ KLINIKA
Přednosta kliniky
Prof. MUDr. Pavel Červinka , Ph.D., FESC, FSCAI
+420 477 117 886, pavel.cervinka@kzcr.eu
Vrchní sestra: Květoslava Hlavatá
+420 477 112 644, kvetoslava.hlavata@kzcr.eu
Recepce: pracovní dny 7:00 - 15:00
+420 477 117 883

KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář: MUDr. Miroslav Kolesár
+420 477 112 981, miroslav.kolesar@kzcr.eu

Vrchní sestra: Mgr. Regína Gavlasová, DiS.
+420 477 112 701, regina.gavlasova@kzcr.eu

Sekretariát: Jitka Žáková
+420 477 113 417, jitka.zakova@kzcr.eu

KARDIOANESTEZIOLOGIE
Primář: MUDr. Štěpán Rupert
Tel.:+420 477 112 231; e-mail:stepan.rupert@kzcr.eu

Vrchní sestra: Pavel Schmid
Tel.:+420 477 112 231; e-mail:pavel.schmid@kzcr.eu

KONTAKTY
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