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Výroční zpráva
Nadace Kardiocentrum Ceské Budějovice za rok20l4

organy nadace Kardiocentrum České Budějovice pracovaly v r.2014 v nasledujícím složení:

Sprdvní rada nadace

MUDr. Milan Vambera, CSc - předseda správní rady
Prim. MUDr. František Toušek, FESC
Doc. MUDr. Marek Šetinan CSc o změnaod22.9.20|4 _ ing.Miroslav Šedek

Dozorčí rada

MUDr. Ladislav Pešl _ předseda
Jiřina Malechová
oď 22.9 .201 4 J ana Chlandová

Tajemnice nadace: Ing. Marie Šedková



Správní racla nadace Kardiocentrum České Budějovice rnohla r'uplynulém roce 2OI4 konstatovat, že
nadace funguje asnaží se podle svého statuttt účelně plrrit svoji funkci.- Při výroěnírn zhodnocení své činnosti konstatuj e. že nadace plnila svoji úlohu optimálním způsobem,
zejména podporou vzdělávání, publikační a přednáškové aktivity l.oblasti kardiologie a
kardiochirurgie, dále podporou výzkumnýclr aktivit i praktické činnosti v oboru arnbulantní
kardiologie.

Hospodaření nadace je dle výsledku auditu be'z z,ávad.

V uplynulém roce se díky novému občanskému zákoníku změnily některé zákonné poclmínky, coŽ se
promítlo i do činnosti nadace, nové r'olby a obměny správní rady i dozorčí rady nadace. Plnili jsrne
předer,ším náš hlavní cíi. tj. podporu nových léčebných a diagnostick;ích postupů v oblasti
kardiovaskulárních chorob.

Nadace podpořila dva stěŽejní projekt1,. oba s mezinárodním přesahem.

1/.Společná skupina kardiochirurgů a karcliologů kardiocentra a jednoho ambulantního centra
v Ceský-ch Budč'iovicích úspěšně zakončila několikaletou studii, která hodnotila kvalitu Života starší
popuiace po l.:ardiochirtrrgické operaci ve l'ztahu k předoperačnímu riziku. Výsledk1, studie b""ly
publikor,ány v irplynu]ém roce v prestiŽním kardiochirurgickém časopisu: Journal of Car'diothoracic
Surgery : Health- related quality of liÍb after cardiac surgery - the effect of age, preoperative
conditions and postooperative complications . Journal of Cardiothoracic Surgery 2014,9 :46
Závět této studie říká, že předoperační zjištění kvality života (HRQOL) je dťrleŽitou částí
přecloperačního r,yšetření. zvláště u vysoce rizikových pacientů. Studie cošla k závěru, Že starší
pacienti s reiativně v1,šším operačním rizikerrr pro srdeční operací a s niŽšínn HRQOL, mají často
větší pooperační zlepšení neŽ se obvykle př'epokládá. Jedná Se o nemocné starší 70 let. Pokud jsme
schopni nabídnclur těmto nemocným jemnější metody operace a přirněřenou pcroperační péči, sníŽírne
tím nejen počei pooperačních komplikací a moftalitu. ale zátoveň zlepšírne i jejich kvalitu Života
(HRQOL). Celý článek je přílohou výroční zprál,1,.

2/ Další grantov'á podpora směřovala do již probíhajících studií CZECH-1 a CZECH-2. Jednalo se
o.anaIýzu charakteristiky a osudu pacientů zaŤazených do registrů studií CZECH-I a CZECI]-2.
Udaje l'registru CZECTI-T byly shromažd'ován7- vobdobí od l. řrjna cto 30. listopadu 2()|2ve28
regionálních nernocnicíchbezkatetrizačníoh laboratoří a ve čtyřech kardiocentrech s vybar,'ením pro
katetrizační léčbu.
l,ékďi zapojení clo tohoto sledování pror'edli od října roku 2013 do konce února 20tr4 kontrolu
(kllnickou nebo tele1bnickou) u 1002 z1221 ( 82%) pacientů zařazenýcb vregistru CZECH-2. IJ
všech zaŤazený'ch pacientů byla zjištěna trenrocniční mortalita a stanovena konečná diagnózapo<ile
kritérií akutního koronárního syndromu (AKS). Ve studii spolupracol.alo celkem 28 regionálních
nernocnic' mimc jiné r,šechny jihočeské nemocnice. Přesná konečrrá diagnóza byla stanovena u 68
z372 pacientů (18 %) snepotvrzeným AKS. VkaŽdodenní klirrické praxi není akutní koronámí
syndrom potvrzen u vysokého procenta pacientů přijatých s podezřením na r\KS. Závěr ztéto ana7ýzy
je, Že tito pacienttr představrrjí vysoce rizikovou populaci, často s jižprokázanou trCHS v anamnéze. I
přes nízkou hospitalizační mor1alitu této podskupiny pacientů, jednoroční úrnrtrrost není zanedbatelná
a této skupině je rrutné věnovat mimořádnou pozornost. Celý článek.fe příl'ohott l,ý,roční zprávy.

Na Žádost MUDr. .I Čanadyové b1rla cloplacena grantová podpora projektu Heterotopická
transplatltace srdce u potkanů. Projekt je nyní ve fázi podávání imunosuprese a kmenových buněk
potkanťrrn po lreterotopické transplarrtaci srdce. Finanční prostředky Z graniu byty využity pro nákup
imunosupresivních léků a samotných potkanů. Nadaci byla podána ipráva o'pi,iuct'u p'ó3.t t.' .', 

'.20\3- odstransplantováno bylo 10 zvířat.Dále nadace podpořila studijní cestu' MUDr. Čanadyové na
mezinárodni vzdě|ávací program(International Physician obserr'er Program) na oddělení Hruclní a
Kardiovaskulární chirurgie Cleveland Clinics Sydell and Amold Miller Family Heart and Vascular
Instituite. Zpt'tÍt,tt ze s'tudijního pob1,tz1ig l, pí"íloze.



Nadace také poskytla roční předplatné časopisu Fleart a Journal of American Society of
Echocardiograhy MUDr'Rad". Punyoué, ambulantní kardiol oŽce zČeských Budějovic. novniz ;e
nutné zmínit uhrazení revize anglického překladu článku MUDr. Čanclyor,é a spolupracovníků
z kardiochirurgického oddělení kardiocentra a úhradu posteru MUDr. Zavadilolé z Kardiocentra pro
prezentaci rra celostátním kardiologickérn sjezdu v Brně.

Již po osmé nadace podpořila vzdělfu'aci aktivitu : Den jihočeského kardiocentra. která se konala
v dubrru r.2074, částkou 50 000 Kč. Jedná se vzdělávací celodenní akci určenou široké lékařské
veřejnosti zřad pŤedevším praktických lékařů a ambularrtních specialistů. Jsou zváni přední čeští
kardiologové a kardiochirurgové' o tuto akci je trvalý a spíše stoupající zájem, mimo jiné proto' Že se
koná v biízkosti jihočeské metropole a je tedy časově i místně dobře dostupná.

V trplynulém roce 2074 nadace změrrila svůj statut, poté co nabyl účinnosti zákon č.89l20l2 sb.,
občanský zákoník. Ten nahradil stávající právrrí úpravu' týkající se nacací a nadačních fondů,
zejrnéna zákon č.22711997 Sb. o nadacích a rraclačních fondech a původní občanský zákoník
ě.4011964 Sb.. Nadace byla povinna uspořádat své zak]ádací listiny a ostatní dokument1' tak, aby
odpovídaly nové prár'ní úpravě. To správní rada zabezpečila a 22.9.2014 byl schválen nový statut
naclace, odpovídající zákonu č.8912014 Sb. a zvolena nová správní a dozorčí rada. Dík1, n6r'6-r'
občanskérnu zákoníku Ministerstvo Íjnanci ČR také přehodnotilo dosavadní praxi týkající se
Nadačního investičního fondu. Vzhledem k tomu. že NIF nedisponoval clostatkem financí na daiší
výplatu prostředků a ani do budoucna se nepředpokládá, žeby ještě potřebnou částkou disponor'ai'
bylo MF ČR rozhodnuto uzavřít s příslušnými subjekty dohoclu o ukončení snrluv. Na zakladě těchto
skutečností došlo k rozhoclnutí, Že obdaro'l.ané nadace nemusejí získané prostředky vrátit, naopak
bylo jim umoŽněno. aby do budoucna užívaly prostředk1, z NIF zcela dle svých potřeb, b'ez
jakýclrkoli smluvních omezení. Jediné, co je nutné i nadále respektovat je zákon, tedy předer,Ším
nový občanský zákoník a samozřejmě také nadační listina a statut. Právní úprava nadací prošla
značnou liberaltzací, takže možnosti uŽití prostředků z NIF budou do budotrcna velmi široké. Nadace
mohoii využit Íinance i k podnikání, které .ie nově povoleno v claleko ''',yšší míře než dosud, nesmí
však jít o hlavní činnost nadace a výnos snrí bfi pouŽit jen k podpoře jejího účelu. Stejně tak bude
moŽné užít prostředky zNIF- k dalšírn inl'esticím. Tyto prostřeclky jsou součástí nadačního jmění,
reso. nadační jistiny. Nakládání s ní je regulováno tak, že vyŽaduje péči, která je stanovena pro sprár,u
cizího majetku.
Sprálmí rada nadace uvítala uzavŤeni smlouvl' s MF ČR týkající prostředkri z NIF, která představuje
významné zjec{nodušení adnrinistrativní a kontrolní čirrnosti ohledně NIF. Správa majetku nadace
byla a také bude dále vy'konávána s náleŽitou odpor'ědností. V dosal'adní práci se svěřeným
maj etkerr' neb-vi y nedostatky.
V souvislosti se změnou statutu nadace byla proveclena nol'á volba sprár,ní rady nadace na další
pětileté období. Stávající členové rezignovali na své funkce k22.9. 2014. Předseda SR nadace
nar'rh] zvolit do správní rudy zakladatele nadace MUDr. Františka Touška, FESC. irrg. Miroslava
Seclka a dále byl ing. Sedkem nawŽen MUDr Milan Vambera' CSc. Všichni nově navrŽení byli
zvoieni stejnýnr dnem na příští pětileté obclobí. MUDr. Vambera CsC.. byl zvolen předsedou spr'ávrrí
rad5,.

Dne 229.201a pi'iial předseda SR nadace také rezignaci členů dozorčí rad;'' N,íUDr. Ladislava Pešla
a pani Jiřin1' V{ajechové' Současně' po clohodě s ostatními čieny' SR , byli zvolení noví členové
dozorčí racly: paní Jarra Chlandová, paní Jiřina Malechová a pan MUDr' Ladislav PeŠl. Předsedou
DR se stal MUDr. Ladislav Pešl.

V Česk^ýclr Budějovicích 20.5. 2015

Za sprár'ní radu nadace
MUDr. Milan \lrmberp" CSc(. I/yy

/'



Zpr in a nezávislého auditora
^ 

1nedí!nott sottČcisrí réro zpról'y'.je v''rok auditora)

o ověření řádné účetní závěrky k 3l' l2' 20l4

Nadace Kardiocentrum České Burlěiovice

se s íd l errr České B uděj ov i ce, K l arico v ? ?2' .|9 !,7 ?3 :,72J,
zapsané v on u r'q..isterlo soíju"u_č'' ň'iij.ňui'icr.r' 

'iooir 
N' 

"rozxo 
z t

Účel nadace:

Příjemce zprávyz

ověřované období:

Ověřovatel:

Jména ověřovatelů:

Získávání darů k podpoře prevence a léčby kardiovaskulárních chorob

Správní rada, dozorčí rada

Od L l.2014 do 31.12.2014

AZP CZs.r.o. (auditorská společnost' oprávnění č' 343)

Jírovcova 37, České Budějovice

Zapsaný v oR u rrajsxJt 'o soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vloŽka 8900' lČ 25 l9875 l

lng. LibuŠe Kyselová - auditor, oprávnění č' 0'72l

lng. LibuŠe Kyselová

Provedli jsme audit přiloŽené účetní závěrky Nadace K_ardiocentrurtl České Budějovice, která se skládá z rozvahy

k 3l. l2.20l4, výkazu zisku a ztráty zarok konÉicí ir' rz' 2Ol4 aprirohv téio účetní zaver*y, která obsahuje popis pouŽitých

|oastatnyctr teetnich metod a další vysvětlující informace'

odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky

Statutární orgán Nadace Kardiocentrunr České Budějovice je odpovědný Za sestavení. účetní závěrky' která podává věrný

a poctivý obrazvroutuau , J.rt1r'i účetním.i pi.Jpirv, a za takouy.unitř'ní kontrolní systém' který povaŽuje za nezbytný pro

sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovalaíy.'i"'i.e (materialní) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou'

odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě naŠeho auditu výrok k této Účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem

č.93/2009 Sb.. o auditorech, mezinárodnínri '"aito*r'l'*i 
Standardy u 

'ouuis"Ji'i'i 
apliřačními doloŽkami Komory auditorů

České republir,.y. v souiuJu's tenrito př.dpir;i;;e-povinni dodrzovai etickj pozadavky a naplánovat a provést audit tak'

abychornzískalipřirněře.noujistotu,Žeúčetní,a'ue,.t.aneobsahujevýznamné(nrateriální)nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní

závěrce.Výběr postupíra"irrnu uruatu'uuaiioiu. zahrnujícím ivyhodnocení rizik významné (maieriální) nesprávnosti údajů

uvedených vúčetní závěrce způsobené poo"oJ.' nebo chybou. pri 
"yň"a"o.ouuni 

těchto rizik auditor posoudí vnitřní

kontrolni systém relevantni pro sestavení.ue"tnizauerky podávajíci 'e'"lr'á 
p"",rq' obraz. Cílem tohoto posouzeníje navrhnout

vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit ,. řueinnásti vnitřního r.oít.urnino systénru účetníjeclnotky' Audit téŽ zahrnuje

posouzení vhodnosti po"iirir.r' ueeiňicn '.,oj' pri,.,.,cřenosti ue.tni.r", oaharJů provedených videnínr iposouzeni celkové

prezentace účetní závěrky'

Jsme přesvědčeni, Že důkazní informace. kteréjsrne získali' poskytuji dostatečný a vhodný základpro vyjádření našeho výroku'

VÝRoK AUDlToRA:
Podle našeho názorupřiložená účetní závěrka Nadace Kardiocentrum České l}udějovice ve všech významných

ohledech věrně a poctivě zobrazuje axti"a,-pasina a nla1eni-;iiuu"irpol"enosti k 3l' |2'2014 a náklady' výnosy

a výsledekhospoda,ření za účetní-období o'or.r.20l4 do 3l. l2.zoil vsouladusúčetnímipředpisyplatnými

v České republice.

jednatelka společnosti_aud itor

číslo oprávnění o zápisu do seznamu auď

fil&ž-.t& š<;

\Ý. n ^/

4oruunď

V Českých Budějovicích dne 5' 5' 20l5

l--r/



zpracováhov'sÓuladÚ,,s''
vyhláškou č. 504i?002''Sb. ve
znéní pÓlděJ$!'qn přbdr'lqq'| 

]

Brlrlěiovice

A K T;:]'V.A
utsro
řádku

stav K prvnrmu onr
úČetního období

Slav K posleonlmu
dni úČetního obdobÍ

a b 2

A. DlouhodobÝ maietek ř. 09 + 20 + 28 - 40 1 3'536 3:5_íi{

L

Dlouhodobý
nehmotný
majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoie (012 2 c c

SoÍtware (013) J L C

ocenitelná práva (014 4 c 0

frobnÝ dlouhodobÝ nehmotný maietek (01B) 5 c U

ostatnl dlouhodobý nehmotný maietek (019) 6 c c

NedokonČený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 c c

Poskvtnuté zálohv na dlouhodobÝ nehmotnÝ maietek (051) B c 0

SouČet ř. 2 aŽ 8 I ',iI
i,,.'0

il

Dlouhodobý
hmotný
majetek

)ozemkv (031 10 3 497 3 497

Jmělecká dila, předměty a sbírky (032 11 0 c

Stavbv (021 12 0 0

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022 13 191 126

Pěstitelské celkv trvalÝch porostů (025 14 0 c

Záktadní stádo a taŽná zvÍřata (026) 15 0 C

frobný dlouhodobý hmotný maietek (028) 16 0 c

Jstatni dlouhodobý hmotný maietek (029) 17 0 C

\ledokonČený dlouhodobý hmotný rnaietek (042) 1B 0 c

loskvtnuté zálohv na dlouhodobÝ hmotnÝ maietek (052) 19 0 c

Součet ř' 10 aŽ 19 20 ;'i3iďs6 ,'''i3j'62Í

ilt.

Dlouhodobý
finanční
majetek

Podilv v ovládaných a řízených osobách (061 21 0 0

Podílv v osobách pod podstatných vlivem (062 22 0 0

Dluhové cenné oaoírv drŽené do splatnosti (063 23 0 0

PůiČkv oroanizaČním sloŽkám (066) 24 0 0

Jstatní dlouhodobé půjČky (067) 25 c C

f,statní dlouhodobÝ finanČní maietek (069) 26 C 0

PořizovanÝ dlouhodobý ÍinanČní maietek (043 27 0 0

souČet ř. 21 aŽ27 28 :,.0 0

wwvi. a á n|oŮa p iiů n d ni, cz, bu sine sš:de iie r:az

,tul

Fonňulář Žpracóvala ASPEKT HM,

c.opravŇ!
t_t



Čisto
řádku

Stav k prvnímu dni
ÚČetního období

Stav k poslednimu
dni ÚČetniho obdobi

a b 1 2

tv.

oprávky k

dlouho-
dobému
maletku

3orávkv k nehmotným výsledkům výzkumu alývoje (072) 29 c c

oorávkv k softwaru (073) 30 C 0

oorávkv k ocenitelným právům (074) 31 0 0

jnrávkv k rlrobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078] 32 0

Oorávkv k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 0 0

(0811Jorávkv k stavbám 34 0 0

oprávky k samostatným movitým věcem a souborům

movitých věcí (082) 35 152 108

oorávkv k oěstitelskÝm celkŮm trvalých porostů (085) 36 c 0

oorávkv k základnímu stádu a taŽným zvířatům (086) 37 0 0

onrávkv k rlrobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088 38 0 c

í]nrávkv k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku pqg] 39 0 0

40 1;52 108

"

gUUUET I '

lv.t*^anln.i, maia{olr ř 
^1 

+ 71 + B0 + 84 41 20 991 21 104

42 c 0
L

Zásoby

(112)Materiál na skladě
1 19) 43 0 0

44 0 c121

45 0 c
í rrrirnhrr (22

46 0 0(1 23)/ýrobkv
(124"

Zviřata
47 0 0

ZboŽi naskladě a v prodejnách (132 48 c 0

49 0 0(1 3e)

Poskvtnuté zálohy na zásoby ( 314 50 0 c

Součet ř. 42 aŽ 50 51 0 c

52 0 c
ll.

Pohledávky

(311

L i^káct t (312) 53 0 0

lrnntnrranó cenné 3'r 54 0 0

3'l4_ř 55 c c

(315 56 C 0

amócinanni (335) 57 0 0

y za institucemi sociálního zabezpečení a
zdravotnÍho poiiŠtění (336 5B 0 c

59 0 c
1

rlenň 342 60 0 0

ňaÁ r nřiáanÁ 61 0 c

345 62 0 c

Í zriÁtnrrání ctr Št ro7ooČtem (346 63 0 c

na dotace a ostatnízúČtov4ís rozpoČtem ÚSc (3€ 64 0 0

2



Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobi

Stav k poslednimu
dni Účetního obdobi

a b 1 2

il.

Pohledávky
Pohledávkv za účastniky sdruŽení (358) 65 0 0

Pohledávkv z pevných termínových operaci a opcí (373 66 0 0

Pohledávkv z vvdanÝch dluhopisů (375) 67 0 0

Jiné oohledávkv (37q) 68 0 0

Dohadné účty aktivni (3B8) 69 0 0

ooravná ooloŽka k pohledávkám (391) 70 0 c

Součet ř.52 aŽ 69 minus 70 71 0 c

lll.
Krátkodobý

ÍinanČní
majetek

Pokladna Q11) 72 11 1

Seninv e13) 73 0 c

Bankovni účty e21) 74 18 930 19 103

lr/aietkové cenné papiry k obchodování (251) 75 0 0

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 0

ostatni cenné oaoiry (256) 77 2 000 2 000

rořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 7B c 0

Penize na cestě Fl-261) 79 0 0

Součet ř.72 aŽ 79 BO 28'94,1 21 104

lv.
Jiná aktiva

celkem

Nákladv oříštich obdobi (381) B1 50 0

Přiimv přištich období (3B5) 82 0 c

Kursové rozdíly aktivni (386) B3 0 c

Součet ř.81 aŽ 83 B4 50 c

Úxnru Rxrtv ř.1+41 85 24 527 24 619

Kontrolni čislo ř.1 aŽ83 997 s8717 9.8 910



PASIV]A
Uislo
řádku

Stav k prvnimu dni
účetního období

Stav k poslednlmu
dni účetního období

c d 3 4

A. ýlastní zdroie č.90 + 94 86 24 467 litii(

1.

Jměni

Vlastni imění (901] 87 19 450 19 450

Fondv P]l 88 1 017 1 017

oceňovací rozdÍly z přecenění finanČnního majetku a

závazků (921 89 c 0

SouČet ř. 87 aŽ 89 90 2A.467 23 467

2.

Výsledek
hospodaření

Úcet uýsteoxu hospodáření (+/-963) 91 X 137

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řizení (+/-931) 92 301 X

NerozdělenÝ zisk, neuhrazená ztráta min. let (+1932 93 3 699 4 000

SouČet ř. 91 aŽ 93 94 4 000 4i,,,,1:3,7

l Cizízdroie ř.96 + 104 + 128 + 132 95 60 1'5

1 Rezervv (941) 96 0 0

2.

Dlouhodobé
závazky

Dlouhodobé bankovní Úvěry (95!) 97 0 0

y'Vdané dluhooisv (953) 98 0 c

Závazkv z pronáimu (954 99 0 c

Přiiaté dlouhodobé zálohy (9q9] 100 0 c

Dlouhodobé směnkv k úhradě (958 101 0 c

Dohadné Účtv pasivní (3B9] 102 0 0

ostatní dlouhodobé závazky (959 103 0 0

Součet ř.97 aŽ 103 104 c 0

3.

Krátkodobé
závazky

Dodavatelé 321 105 c 0

Směnkv k úhradé 322 106 c 0

Přiiaté zálohy 324 107 0 0

)statní závazkv 2aÁ\ 108 50 0

Zaměstnanci 331 109 9 o

ostatní závazky vůči zaměstnancům (3l3' 110 0 0

Závazkv ze sociálního zabezpečeni a zdr.poiištění (336 111 0 0

Daň z příimů (341) 112 0 5

ostatní přímé daně Q42) 113 2 2

Daň z přidané hodnoty (343 114 0

)statní daně a ooolatkv (345) 115 0 c

Závazkv ze vztahu ke státnímu rozpočtu (34q 116 0 c

Závazkv ze vztahu k rozp.orqánŮ uzem.sam.celků (34B 117 0 c

Závazkv z uosaných nespl.cenných papirů a vkladů (367 118 0 c

Závazkv k účastníkům sdruŽení (368 119 0 0

Závazkv z pevných termínových operaci a opcÍ (373 120 0 0

Jiné závazkv (379' 121 0 0

Krátkodobé bankovni úvěry (231 122 c 0

Eskontní Úvěrv 232 123 C 0

Vvdané kratkodobé dluhopisy (241) 124 0 C

Vlastni dluhooisv 255 125 0 0

Dohadné účty pasivní (389 126 0 0

)statní krátkodobé fi nanční vÝoomoci 379 127 0 0

Součet ř.105 aŽ 'l27 128 60 15

5

Jiná pasiva
Výdaie ořištich období (383) 129 0 c

Výnosv příŠtích obdobi (3B4) 130 0 c

(ursové rozdilv pasivní (sgz) 131 0 c

SouÓet ř. 129 aŽ 131 132 0 (

UHRN PASIV ř.86 + 9! 133 24 5i 24,1619

KontrolnÍ čislo (ř.86 aŽ 133) 998 9E 1,0! 98,476

Fomutář zpracovala ASPĚKT HM, deňoNá, účetnI a audito,ršká kancelář; www;danovaprizn?hii:'cz, bUsi'néss:cehÍér'cz
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7

Zpracováno v soÚladu s
vyhláŠkou Č. 504/2002 sb' ve

znění pozdě|šlch předpisů

ffi177v.;,;'7tslKu A zT RÁŤY
k 31.12.2014
(v celých tis. Kč)

'lČÓ
47235292

Název účetnÍ jedn0tky

Nadace Kardiocentrum České
Buděiovice

Číslo
účtu

Název ukazatele
Číslo
řádku

Činnosti

hlavnÍ hospodářská celkem

5. 6 7 I

. Spotřebované nákupy celkem I 0 0 I

501 Spotřeba materiálu 1 B 0 0 €

502 Spotřeba energie 2 0 0 0 0

503 Sootřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0 0 0 0

504 Prodané zboŽí 4 0 0 0 0

l. SluŽby celkem 56 0 0 56

511 Joravv a udrŽováni 5 0 0 0 c

512 3estovné 6 0 0 0 c

513 Nákladv na reprezentaci 7 0 c c c

518 ostatni sluŽbv 8 56 0 0 56

lll. osobní náklady celkem 125 0 0 129

521 Mzdové nákladv I 129 0 0 129

524 Zákonné sociální poiiŠtěn í 10 0 0 0 0

525 ostatní sociální poiiŠtění 11 0 0 0 0

527 Zákonné sociálni náklady 12 c 0 0 c

528 3statni sociální nákladv 13 0 0 0 c

lV' Daně a poplatky celkem 2 0 0

531 Daň silničnÍ 14 0 c c c

532 Daň z nemovitostí 15 0 c c c

538 ostatní daně a ooolatkv 16 2 0 0 2

V. ostatni náklady celkem 322 0 0 322

541 Smluvní pokuty a Úroky z prodlení 17 0 0 0 c

542 ostatní pokutv a penále 18 0 0 0 0

543 odpis nedobytné pohledávky 19 0 0 0 0

544 Úroky 20 c 0 0 c

545 Kursové ztrátv 21 0 0 c c

546 Dary 22 313 0 0 313

548 Manka a Škodv 23 0 0 0 c

549 Jiné ostatni náklady 24 9 0 0 o

ťlčetnl a áuditorská iaicetář. www.danovaDiznáhi' cz' business.centcr-cz

1

Fórmulář,ibncó;ýail a AsP EKT H M' da ňi ová'



islo
čtu

Název ukazatele
Čisto
řádku

Činnosti

hlavni hospodářská celkem

5 6 7 I

odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

lkem 21 0 0 21

i51 orloisv dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 21 0 0 21

;52

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku 26 0 0 0 c

r53 Prodané cenné papiry a podíly 27 0 0 0 0

i54 Pror|anÝ materiál 28 0 0 0 0

t56 Tvorba rezerv 29 0 0 0 0

t59 Tvorba ooravných poloŽek 30 0 0 0 0

|. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0 0

t81

Poskytnuté přispěvky zúčtované mezi organizačnimi

sloŽkami 31 0 0 0 c

i82 Poskvtnuté členské příspěvky 32 0 0 0 c

ll. Daň z příjmů celkem celkem 0 0 0 0

)95 Dodatečné odvody daně z přijmů 33 0 0 0 0

;tová třída 5 celkem ( řádek 1 aŽ 33 )
538 0 0 538

rŇuarev

f ňby za vlastní rnýkony a za zboŽi celkem 0 1 0 ,l

i01 TrŽbv za vlastni vÝrobky 1 0 0 0 0

i02 ÍrŽbv z orodeie sluŽeb 2 0 1 0 1

i04 TrŽbv za orodané zboŽi 3 0 0 0 0

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0 0

111 Změna stavu zásob nedokončené výroby 4 0 0 c 0

)12 Změna stavu zásob polotovarů 5 0 0 0 0

i13 Změna stavu zásob výrobků 6 0 0 0 0

)14 Změna stavu zviřal 7 0 0 0 0

Aktivace celkem 0 0 0 0

\21 Aktivace materiálu a zboŽi B 0 0 0 c

)22 Aktivace vnilroorqanizačních sluŽeb I 0 0 0 0

)23 Aktivace dlouhodobého nehmotného maietku 10 0 0 0 0

)24 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 11 0 0 c 0

, ostatni rnýnosy celkem 540 0 0 640

i41 Smluvni ookutv a Úroky z prodleni 12 0 0 0 0

)42 ostatni pokutv a penále 13 0 0 0 c

t43 Platbv za odepsané pohledávky 14 0 0 0 0

)44 Urokv 15 640 0 0 640

)45 Kursovné ziskv 16 0 0 0 0

i48 ZúČtováni fondů 17 0 0 0 0

)49 Jiné ostatni výnosY 1B 0 0 0 c



Činnosti

hlavní lnospodařsxal I cetxemČislo
ÚČtu

Název ukazatele
Čísto
řádku

q
J o 7 B

rezerv a opravných poloŽek

celkem , r

:..'

'0
i,9 ..'0

.l r.-1: :ri; i '

l':*'li:i .'ó

0 0 0 C

652

TrŽby zprodeje dlouhodobého nehmotného a hrnotného
19

20 U 0 0 0

653
nnrl í lť

21 0 0 0 0

654 zuY a pl9uslE
22 n 0 0 I

0655 ^.lal-.Ářrn finančnihn maietkLl

23 0 0 C

656
24 0 0 0 0

6s7 VÝnosv z dlouhodobého f inanČn ího rna1g!!g_-
U 0 0 c

659
25

Luutuvcllll vPl oYlryvr I yvrv4vr

26

42 0 j0 42
Vl. Přijaté přispěvky celkem

U 0 0 0
681

l> mozi nrnanizačními složkami

27 42 0 0 42
682 Přiiaté ořisoěvky (dary)

U 0 C

684 Přiiaté Členské přispěvky 28 0

. :10 i,,0
c

VII. P

691

rnvnrní flÓláce celkem

Provozni dotace 29 0 0 0 0

581 1 0 .682
Účtová třida 6 celkem ( řádqk 1 aŽ 2s )

143 1 0 144

65 7 0 0 7

591 Daň z ořiimŮ
136 1 0 1i37

'oE';n Ěrz,',EÍňéó h.^iĚ'Ě Ň í.', Éó,lŽ DA N ĚN lM

Kontrolni Čislo 999 3,)944 4 t:,,0 3 pa8

r;:::ii','::.;;,;';

poopi. *ooucího úč.jednotky: \ l l/,
)" l'/U

odpovídá za Údaje'. /'

-at)ditorsk|,ákanpetá;|;www,danavwr!zna1i..'9!,bustnQss'.9e,1j31ez
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Příloha k účetní závěrce
společnosti Nadace KARDlocENTRUM České Budějovice

kposlednímudniúčetníhoobdobíroku2014

Příloha je zpracována v souladu s VyhláŠkou Č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky

pro účetní jednotky, u xtéícň h|avnim preometem činnosti není podnikán1: Úd|je. přílohy vycházejí z

Účetních záznamů oceiniiáánotxy (ueeini doklady, úČetní knihy a ostatní ÚČetní záznamy) a z dalšich

podkladů, které má Účetni jeonoťka k dispozici. úodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících KČ'

pokud není uvedeno jinak'

obsah přílohy
obecné informace Gl. ll)

1. Popis účetnÍ jednotky

z' uáptxova Či smluvnÍ spoluúčast Účetní jednotky v jiných spo/ečnostech

3. Změny a dodatky v obchodnlm rejstříku

l,' órgaÁizaanÍ striktura ÚčetnÍ jedn'otky, jejÍ zásadnÍ změny v uplynulém ÚčetnÍm období

5' orgány spo/ečnostl k rozvahovému dni

ai. uíptxov;a či smluvní spoluÚčast jiných Účetních jednotek ve společnosti

7. Zaměstnanci společnostl, osobni náklady

B. Poskytnutá peněŽitá čijiná plněnÍ

Použivané účetní metody, obecné účetní zásady a zpúsoby oceňování ÉI. tlt

1. ZpŮsob ocenění majetku

1.1 ocenění a zpŮsob účtování zásob

1.2 oceněnÍ dloiuhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastnÍ činnostÍ

1.3 oceněn! cenných papÍrŮ a majetkových Účastí

1.4 ocenění přÍchovkŮ a přÍrŮstkŮ zvÍřat

2. ZpŮsob stanovení reprodukční pořizovacÍ ceny

3' Změny oceňovánÍ, odpisování a postupil účtování

4. opravné položky k majetku

5. odpisovánl
6. Přepočet cizÍch měn na českou měnu

7. Zpúsob stanovenÍ reálné hodnoty

DoplňujicÍ informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Gt' tv)

1' Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky

1,1DoměrkysplatnédanězeziskuzaminuláÚčetníobdobÍ
1.2 Dlouhodobé bankovnÍ úvěry
1.3 Rozpis odloŽené daně ze zisku

1'4 Rozpls přijatých dotacl na investiční a provoznÍ Účely

1.5 Manka a přebytky u zásob

2' Významné udátosti po datu účetní závěrky

3. DoptňujÍcÍinformace o hmotném a nehmotném majetku

3.1 HtavnÍ skupiny dlouhodobého hmotného majetku

3.2 Rozpls dlouhodobého nehmotného majetku

3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančnÍho pronájmu

3.4 NejdŮteŽitěiŠÍtituty přÍrťlstkŮ a ÚbytkŮ dlouhodobého majetku

3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

3.6RozpishmotnéhomajetkuzatíŽenéhozástavnímprávem
g'7 Přehled majetku s výrazně rozdÍlným trŽním a účetnÍm oceněnÍm

3.8 Dtouhodobé majetkové cenné papÍry a majetkové úČasťi



Příloha k úČetní závěrce k 3 l 'l2'20l4
společnosti Nadace KARDlOCENTRUM České Budějovice

4.

4.1
4.2
4.3
4.4

5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Vlastníkapitál
ZvýŠent nebo snIženl vlastnÍho kapitálu

Rózděleni zisku (Úhrada ztráty) předchozího minulého obdobÍ

NávrhnarozdětenÍzisku(Úhraduztráty)běžnéhoÚčetnÍhoobdobÍ
ZákladnÍ kapitál

Pohledávky a závazky
Pohledávky po lhŮtě sp/aťnosti
Závazky po lhŮtě sp/aťnosťl

Úaaje ó pohledávk:ách a závazcÍch k podnikúm ve skupině

Úáál" o pohledávkách a závazcích z titulu uplatněnÍ zástavnÍho a zajiŠťovacÍho práva

Záiazky nesledované v Účetnictvi a neuvedené v rozvaze

DaKi významné potenciálnÍ ztráty, na které nebyla v Účetnictvl tvořena rezerva

Rezervy
Výnosy z běžné čjnnosti
vwrió vynaložené v prŮběhu Účetního obdobÍ na výzkum a vývoj

Úda1e o přeměnách
Struktura vtastnÍho kapitálu po přeměně spotečnosti (včetně fondu z přeceněnÍ)

Da!ŠÍ významné údaje vztahujIcÍ se k přeměně

6.

7.

8.

o

9.1.
9.2.



Příloha k účetní závěrce k 3l'l2'20l4
společnosti Nadace KARDIocENTRUM České Budějovice

obecné informace

1. Popis účetní jednotky

Klaricova ké Buděiovice

Rozhodmí předmět podnikáni:
17.12.',!999

c247235292

2. Za{ladate l é, zři zovate l é :

4.organizačnÍstrukturaúčetníjednotkyajejízásadnízměnyvuplynulém
účetním období

Činnosť nadace řídí členové správnÍ rady nadace prostřednictvím tajemnice nadace'

5. Čtenové správni rady nadace a dozorčí rady R rozvahovému dni

6. Majetková či smluvnÍ spoluúčasÍ
vyšší neŽ20 o/o

MUDr. Milan Vambera, CSc., r'č' 4406241073

České Budějovice, Pekárenská 11

MUDr. Franúšek Toušek, r.č. 5105211268

České Budějovice, otakarova 6

lng. Miroslav Šedek, r č. 500605/171

Čěské Budějovice, E.Destinové 42

3. Zmény a dodatky provedené v účetním období v nadačním rejstříku

č|enů správni
22.9.2014

změna členů dozorčí rad

uuor. Toušek, FEsq.

Ve sledovaném obdobi doŠlo k následujícím změnám:

tinÚor.Šetina Marek' CSc
22.9.2014

MUDr'Pešl LadislavernáZuzana

účetní jednotky v jiných spo'ečnosÍech
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Příloha k účetní závěrce k 3l'l2'20l4

Společnosti Nadace KARDloCENTRUM České Budějovice

Výše podilu na
základnim

Smluvni dohody mezi spoleČ níky ('k"io'áři) 
"RládEc;.'o:^?d

xxxxxxxxxxx

řevodu ziskuovládacismlouvy Jrqbo s.lnlouvy o
Název sooleenostl i

r--
Druh smlouvy Datum uzavřeni

xXxxxxxxxxxx

7. Zaměstnancí společnosti osobní náklady
z torroTioicrch pracovníkůzaměstnanci celkem

ffin6m dozorč'lch orgánů společnosti

8. Poskytnutá peněžitá či iiná ilněni
neznitro a naturálního

niho a naturálního členům orqánú

uŽíváni auta



Příloha k účetní závěrce k 3 l. l2.20l4
společnosti Nadace KARDIoCENTRUM České Budějovice

PouŽívané
oceňování
PouŽivané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané ÚÓetní záVěrce
jsou v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb.' o úČetnictvi, ve zněnÍ vyhláŠky č'50412002 Sb., kterou se

itanoví obsah úČetní závěrky pro ÚČetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není

podnikání (ve znění vyhláŠky č. 476/2003Sb.).

1. Zpťlsob oceněnÍ majetku

1.1 oceněni a způsob účtováni zásob

ocenění a účtování nakupovaných zásob
a) ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují:

- nákupní cenu,
- vedlejŠí pořizovací náklady (z nich:dopravné, clo, provize, pojistné' jiné)'

c) ÚČtované
- způsobem A

d) pro výdej ze skladu jsou pouŽívány
- skuteČné pořizovacÍ ceny,

1.2 ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

a) účetníjednotka nemá dlouhodobý majetek vytvořený Vlastní Činnosti

1.3 oceněni cenných papirú a majetkových podilů

a) ocenění cenných papírů - pořizovací cenou'

b) í.4 oceněni příchovků a přirůstků zviíat

a) ve sledovaném úČetním obdobi ÚČetnÍjednotka nevykazovala příchovky ani přirůstky zvÍřat

2. Způsob stanovenÍ reprodukční pořizovací ceny
m účetním obdobi

^^^_xáí''onrar{l llrňní nnřizavací cenou
Způsob stanoveni

reprodukčni pořizovaci ceny

VVVYYYYY

3. Změny oceňování, odpisování a postupú účtování
a) Ve sledovaném ÚčetnÍm obdobÍ nedoŠlo v Účetníjednotce k Žádným změnám'

4. opravné položky k majetku
a) opravné poloŽky nebyly tvořeny.

účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby

5. odpisovánÍ
a) odpisový plán úČetních odpisů dlouhodobého

interní směrnici V souladU s s 28 odst' 2 zákona
jeho pouŽívání' Daňové odpisy se neuplatňují'

hmotného majetku sestavila ÚČetnÍ jednotka v

o úČetnictví a vycházela z předpokládané doby



Příloha k účetni závěrce k 3l.l2.20l4
společnosti Nadace KARDIoCENTRUM České Budějovice

c) odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku sestavila úČetníjednotka
vinterni směrnicivsouladus$28odst.2zákonaoúČetnictvi aVycházelazpředpokládané
doby jeho pouŽívání.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu

a) Ve sledovaném obdobÍ spoleČnost nepracovala s údaji v cizi měně.

7. ocenění majetku reálnou hodnotou

a) Ve sledovaném Účetnim období nepouŽívala ÚčetnÍjednotka oceněnÍ reálnou hodnotou,

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ziráý

1. Potožky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní
jednotky

í.í Doměrky spIatné daně ze zisku za minuIá účetniobdobi

Zdaňovací období Důvod doměrku Výše doměrku
xxxxxxxxxxx

1.2 Dlouhodobé bankovni úvěry

Rok splatnosti Uvěrv ce!kem
rok x
rokx+1
rok x + 2avíce
CELKEM xxx

1.3 Rozpis odloŽené daně ze zisku

1.4 Rozpis přijatých přídělů z prostředků NlF na zvýšenizákl.jmění

PoloŽka Cástka
odloŽenÝ daňovÝ záv azek X

odloŽená daňová pohledávka X
odloŽená daň vvkázaná v účetní závěrce X

Učel dotace Poskytovatel Cástka
Běžné období Minulé obdobi

0 0

1.5 Rozpis mank a přebytků u zásob
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Minulé účetníobdobiBěŽné účetni období

2. Významné udátosti po datu účetní závěrky

3. Doptňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

3.1 Hlavni skupiny dlouhodobého hmotného majetku

oprávky Zůstatková cena Přirůstky Ubytky
Skupina maietku Pořizovaci cena

BěŽné
období

Minule
obdobi

Bězne
obdobi

Minulé
obdobi

BěŽné
obdobi

Minulé
období

BěŽné
obdobi

BěŽné
období

PozemkY 3497 3497

Stavby
-108 -1 52 18 39 0 65

Sarnostatné movité
věci a soubory
movitÝch věcí

126 9

152 18 39 0 65

Stroje, přístroje'
zařizeni

126 191 1Uě

DopravnÍ pňstl9qly_
lnventář

OstatniDHM 0 0

Nedokončený DHM
0 o

Gelkem

3623 3688 -108 -1 52 18 39 0 65

3.2 Rozpis dtouhodobého nehmotného majetku

Škupina majetku Pořizovacícena oprávky Zůstatková cena Přírůstky Ubytky

Béžné
obdobi

Minulé
obdobl

BěŽné
období

Minulé
obdobi

BěŽné
období

Minulé
období

BěŽné
období

BěŽné
obdobi

Software
ocenitelná práva
Nehmotné výsledky
rrúzkttmtt a vÝvoie
ostatníDNM
NedokončenÝ DNM
Celkem x x x x x X x x

3'3 Dlouhodobý hmotný majetek pořizený formou finančniho pronájmu
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3.4 NejdůleŽitějši přirůstky a úbytky dlouhodobého majetku

3'5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
(např. dlouhodoný majeták neúčtovaný na účtech iai'e g'ipnv 01 nebo 02 a vedený pouze v operativni evidenci)

3.7 Přehled majetku s výrazně rozdilným tžnim a účetním oceněnim

3.8 DIouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové úěasti (lv' 3'1' h)

Přehled majetkových cáiiicn papirt, a ma1e't*oiycn účast. v tuzemsku a v zahraničí

tterrrrrazeňe splátky splatné

Pořizovaci cena
rvtinule účetniobdobi

3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavnim právem

MinuiETčaňi ouaouía Žne účetní o

eězne účetni obdobi rvtinule úěetní obdobi

PoloŽka majetku Uěetní
hodnota

I rzn!
hodnota

Ú četni
hodnota

TrŽni
hodnota

Celkem x x x x

BěŽné účetni obdobi
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Celkem x

Minulé úcetniobdobi
Druh cenného

papíru
(maietkové účasti)

Emitent Počet
akcii

Nominálni
hodnota

Přijaté
dividendy

Celkem X X X

4. VlastnÍ kapitál

4.1 Zvýšení nebo sniŽeni vlastního kapitálu

Běžné účetní období Minulé účetní období

VlastnÍ imění
19454 19450

ZákonnÝ rezervní Íond
Fondv

1017 101i

NerozdělenÝ zisk minulých let 400c 3699

Neuhrazená ztráta minulých let
VÝsledek hospodaření běŽného období 137 301

Vlastni kapitáI celkem 24604 24467

4.2 Rozdělenlzisku (úhrada ztráty) minu]ého účetního období

PoloŽka Cástka
naáařaní l + ziclt _ ztráta\ 301

1-. L\ ^al'n ňarnání 1-\ rpzervního fondtt
*l-.^ Áo.^á^í í-\ínnrlfr

ffi í ( _) ne rozdě le ného49!ql!ug!ý9[]9] 301

Tvorba (-) nebo Úhrada (-) neuhrazené ztr4y_rnjluýgh.]9!_

4.3. Návrh na rozdělenízisku (úhradu ztráty) běŽného účetního období

PoloŽka Cástka

Ýýstedex hospodaření ( + zisk, - ztr4!q) 137

rvoroa ril nebo Čerpání (-) rezervního fondu

Tvorba (-) ňebo čerpání (-) statutárqích fondů

ffiní (-) nerozděleného zisku minulých let 137

T"orba (-) nebo úhrada (-) neuhrazené ztrá!y!!]nq!ýg!-]e!--

Doplňujicí údaje k daňovému přiznáni:

Výsledek hospodaření - hlavní Činnost: 143 892 Kč
- hospodářská Čin,: B17KČ

Ř.ao_nartaoy daňově neuzn. : 538 076 KČ
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Ř.tot_priiate dary . 41 650 KČ

n.roz- Úioxv gÚj g 424 Kč, zdaněné sráŽkovou daní

Ř.toz-Úrory z term.vkl.: 630 078 Kč
rjroŘv . n.j"čního jméní, zapsaného v obchodním re.istřlků: 602 870'09 KČ

Ř.zzo -zanad daně : 337 448 Kč
Ř.zzo-zaxtad daně po Úpravě: 37 44B KČ

Ř'zso- daň z příjmu: 7 03O Kl - sráŽková daň 1 791 KČ = 5 239 KČ k úhradě
u

5. Pohledávky a závazky

5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

5.3Závaz[y po lhůtě splatnosti vůči SZ, zP'FU

Všechny závazky Vůči sZ, ZP,FÚ byly vyrovnány do lhůty splatnosti.

s.l Údaje o pohledávkách a závazcichz titulu uplatněnizástavniho a zajišt'ovaciho práva

5.5 Závazky nesledované v účetnictvi a neuvedené v rozvaze
(záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovnÍho trerri,-"t iráitivu nebo sménečného práva, pokud není tvořena účetnl rezerva)

Řádek 251 - Částka podle s20 odst.7 zák' o danicr
Kč
ultl,- dodaněno v roce2012

2010
2011

llsal .- dodaněno v roce 2013
annnhn - r{nrlaněno v roce 2014
98492,-
ffi)qj1!

2014

Minulé účetníobdobi

5.2Závazky po lhůtě splatnosti

Minulé účetní obdobi

180 a vice

ím nlállam

BěŽné obdobi Minulé obdobi
x x

ronleqdY^y ^l 
yl9'qolqY"'lll ř'_- -"'

=1-- 
a' - l'-.L! -:_a_.'_íň ^lárram

x x
Lavaz^y Yte:ffi;-v,,inonóžni i neneněžni) Y X

Minulé obdobi

5.6 Dalšivýznamné potenciálni ztráty, na které nebyla v účetnictvi tvořena rezerva
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6. Rezervy
gežnaúóetni obdobi

Druh rezervY
Minuté účetniobdobi

ZŮstatek
k 1.1,

Tvorba Cerpáni Zůstatek
k31.12

Tvorba Cerpant Zústatek
k 31.12

Zákonné rezerVY

ostatní rezervy
Rezerva na daň z

ÍJl Ull lu

Celkem

X Y x X X X x

7. Výnosy z běžné činnosti

8. Výdaje vynaložené v prŮběhu účetniho období na výzkum a vývoj

Dary
Výinam ní poskytovatelé darů :

Soukromé osoby
Významnt přÍjemci darú :

N-emocnice České Budějovice
Lékaři kardiologové

Minulé účetni olq_gq

Írlby z prodeje
sluŽeb

fvtinule Ueetni obdobi
eěŽTÉ úeetní obdobi

Ďruh výzkuňné činnosti

Sestaveno dne:

4 5.2015

Sestavil:
Holečková

^-.@/oť oy ^n

tB'rl\? 'óB š-'

o.or,^rnuoý
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Uložení finančních prostředků Nadace Kardiocentrum České Budějovice
stav ke dni 31-12.2014

10 7o4ooo,oo Kč uloŽeno v oberbank AG, pobočka Česká republika'

čísloúčtutermínovanéhovkladu:085796/8040
/ od 12.5.2008 do 11 -5-20181

runonČruiJMĚN! zapsané v oR

6 í53 ooo,oo Kě uloŽeno ve SBERBANK GZ a-s., poboóka České Buděiovice'

číslo účtu termínovaného vkladu: 4205081375/ 6800

/od 24.5.2013 do 23-5.2016/
NADAČNíJMĚNí zapsané v oR

2 ooo ooo,oo Kč uloŽeno v PRIVAT BANK AG der Raiffeisenbank oberosterrech,

Dluhopis (Wertpapierdepot 68' 1 50'739)
t od 30'4.2012 do 29'4'20151

z toho 600 ooo,oo Kč tvoří NADAČN| JMĚN| zapsané v oR

Zpracovala: l ng. Marie Šedková
Dne 1.3.2015

2l Běžné účtv nadace

Komerčni banka a.s., pobočka České Budějovice, číslo účtu: 5353723110100

oberbank Áo, ponoeŘá Česta.republika , číslo účtu: 7012004940/8040

5BERBAN Kcža.s., poboera Česre Budějovice, číslo účtu: 4200í48569/6800

Privat Bank AG, Žirovy účet čísto 789-08'{0í '495
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Příjmy a v'ýdaje nadace v roce 2014

Příjmy

z termín. vklad

Výdaje

domén,

poptatek za publikaci v časopise J ou rn aI of Cardioth oracicMokráče k, Kru p a u e rov á,

Čanádyová,Bulava,
Pešl,Adámková

na stáž v USÁ
Grant 2011 - 2. část
frnal of theÁmerican Socíety ď

2014 - 1. část

Grant 2014 - 1. část
Grant 2014 - 1. část



etek Nadace

umístění -uŽívát
3 497 300,001894/14,15

lnffiatouá administrativa
PC Acer As E 700, tiskárna Samsung

Kardiologické oddělení
Nemocnice Č.Budějovice,

21 338,00Ňotebook Ac"i Travel Mate s přísl'

poeitae PC Core s přísl.47ltl

32231,00PC se'ta'a 
'četně 

příslušenství,

tiskárna CANON

stav k 31.12.2014



Tento v,ýpis z obchodního reistříku ele]dronicky podepsal 'KRAJsKÝ soUD V ČesxÝcx BUDĚJovlcícH [tč oozrssas]" dne 14'4'2015 v L4i22|LL'

EPVid:ÉixWm+g4fcxPpHFJEG72zg

Výpis
z nadačního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl N' vloŽka7L

L7. prosince 1999

značka: N ffiho soudu v Českýclr 49Ě]9Y|c|c!
Nadace Kardiocentrum České Budějovice

Klaricova 873t22' České Budějovice 3, 370 04

472 35 292!dentifikační číslo:
Právní forma: Nadace

Účel nadace:
a) získávání a účelné vyuŽívání peněŽitých a nepeněŽitých darů od ýzických a

právnických osob k podpole Prevence a léčpy karqi-ova9kulárnlch chorob
tnických zaÍízení' zejména s

káioioiogickým a kardiochirurgickým programem, sídlících především v

iihočeskému regionu
venci kardiovaskulárních

chorob
d'podpoá všech Íorem vzdělávání a streonirro zdravotního personálu v

obor"it kardiologie a kardiochirurgie' zejména poskýováním grantů, stipendií

|iných Íinančních příspěvků na odborné stáŽe, specializované kongresy v

tuzemsku i v zahraniůí, členstvív mezinárodních profesních organizací, nákup

odborné literatury
ovacích a léčebných metod'

zejménavkardiologii akqrdioclti|ur'gii , ' ,

f) účel nadace ie terým Žadatelům

o podporu ve smýslu výše uvedenélro Účelu (odst.2-5), můŽe být i dobročinný'

event. smíšený. Účel nadace můŽe byt rozhodnutím správní rady nadace ve

smyslu potřeb dále rozšířen, případně po souhlasu zakladatelů změněn, ve

smyslu S9 321_326 zákona č. 89/2012 Sb.

Správní rada:
předseda správní
rady:

MUDr. MILAN VAMBERA, CSc., dat. nar' 24' června L944

Pekárensk á Lo22tLL, České Budějovice 3, 37o 04 České Budějovice

Den vzniku funkce: 22' záÍí 2oI4
Den vzniku členství: 22. záÍí 2oL4

člen správní rady:
lng. M|RoSLAV ŠEDEK, dat' nar' 5' června 1950

Šindlovy Dvory 99, 370 01 Litvínovice
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diagnóza AKs potvrzena: Výsledky registrů czEcH_1 a C7ECH_2

patients hospitalized for suspected acute coronary syndrome, jn whom the
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Úvod: Velký počet pacientů je přijímán do nemocnice pro symptomy spojené s podezřením na akutní ko_

ronární syndrom (AKS). Koronární příčina však není během hospitalizace ve vysokém procentu případů

potvrzená. Tato problematika je poměrně málo zdokumentována a v Iiteratuře existuje velmi málo dat

o charakteristice a osudu této skupiny pacientů'

Cíl: Analýza charakteristiky a osudu pacientů s neprokázaným AKS a.iejich porovnání s výsledky pacientů,

u nichŽ byl AKs potvrzen.
Metody á výsledky: Naše práce vychází z výsledků registru CZECH- 1 a CZECH'2, shromáŽděných v listopadu

roku 2óos (cZEcH-1) a 2měsíčním období (řÍen_listopad) roku 2o1z(czEcl-z). oba registry obsahují údaje

viech pacientů hospitalizovaných s podezřením na AKS. Během hospitalizace nebyl AKS potvrzen u 578

z 1 92i pacientů (3o,1 %) v registru cZEcH-| au372z 1 221 pacientů (30,5 %)V registru CZECH-2. Vobou

registrech bylo u nepotvrzených oproti potvrzeným případům AK5 zaznamenáno vyšší zastoupení žen (52 vs.

36%;p<0,001,resp.46vs.33%;p<0,01).Vobouregistrechmělo25%pacientůsnepotvrzenýmAKSvana_
mnéze infarkt myokardu. Na příjmovém EKG byla u 17 % pacientů s nepotvrzeným AKS přítomna Íibrilace

síní, respektive jiný než sinusový rytmus, blokáda raménka byla zaznamenána v 'l8 % případů, deprese úseku

Klíčová slova:
Akutní koronární syndrom
Muskuloskeletální bolest
osud pacientů
Podezření
Srdeční selhání

Adresa: MUDr. František Toušek, FESC, Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice Ceské Budějovice, Boženy Němcové 585/54, 370 01 Ceské Budějovice,

e-mail: tousek@nemcb.cz

D0l: 1 0.'l 01 6/j.crvasa.201 4.1 1.002
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Outcome
Susp icion

STu8%,elevaceúsekuSTu3,6%pacientů.Koronarografiebylaprovedenau36%těchtopacientůvregis-
truCZECH-1 au27oÁ pacientůvregistruczEcH_2(p<0,01).Nemocničnímortalitapacientůsnepotvrzeným
AK5vregistrucZEcH-1 byla1,2o/o,zatímcovregistruczEcH_2činila2,l%(p=Ns).VregistruCZECH-2byla
30denní a.jednoroční mortalita pacientů s nepotvrzeným AKS významně nižší neŽ u pacientů s potvrzeným
AKs (3,5 vs' 6,6 ok; p < 0,05, respektive 6,5 vs. 13 %; p < 0,05). Nejčastější konečnou diagnózou pacientů
s nepotvrzeným AKS byla boIest muskuIoskeletální etiologie a akutní srdeční selhání.
Závěr: VětšÍ část hospitalizovaných pacientů s nepotvrzeným AKS tvoři|y Ženy, přičemž ve vysokém procentu
případů byl při příjmu zjištěn patologický EKG náIez. Nemocniční mortalita byla velmi nízká; jednoroční
mortalita pak ve srovnání s pacienty s potvrzeným AKS významně niŽší.

o 2014, ČK5' Published by Elsevier Urban and Partner Sp. z o.o. All rights reserved.

ABSTRACT

Background: Suspicion of acute coronary syndrome (ACS) is one of the most common reasons for hospital
admission. However, ACS is not confirmed in a high proportion of these patients during hospitalization. Very
Íew details exist about these patients.
Aim: To evaluate the clinical characteristics and outcomes oÍ hospitalized patients with a suspicion for ACS
that has not been confirmed and compare these results with patients with confirmed ACS.
Methods and results: Data were used from the CZECH-1 and CZECH-2 registries, collected in November 2005

and October-November 20.12. Both registries contain data from all consecutive patients who have been hos-
pitalized with an initial diagnosis of ACS. ACS was not confirmed during hospitalization in 578 of 1 921 pa-

tients (30.1%) in the CZECH-'l registry and in372 oÍ 1221 (30.5Yo) in the CZECH-2 registry. ln both registries,
higher proportions of Íemales (52 vs. 36%; p < 0.001 and 46 vs. 33%; p < 0.0'l, respectively) were observed
between patients with unconfirmed ACS compared to those with confirmed ACs. A history of myocardial
infarction was known in25o/o oÍ the patients with unconfirmed ACS in both registries. on admission, atrial
Íibrillation or other non-sinus rhythm on ECG was present in 17% oÍ patients with unconfirmed ACS, bundle
branch block in'18%, STdepression in 8%, and STelevation in3.60/0. Coronaryangiographywas performed
on36%of thesepatientsinCZECH-l and27% of patientsinCZECH-2(p<0.01). ln-hospital mortalityofthe
ACS unconf irmed patients was 12% in the CZECH- l registry and 2. 1 % in the CZECH-2 registry (p = NS). 30-
_day and 1_year mortality in patients with unconfirmed AC5 in the CZECH-2 registry Were signiÍicantly lower
compared to patients with confirmed ACS (3.5 vs.6.6o/o; p < 0.05 and 6.5 vs. 13%; p < 0.05, respectively).
Musculoskeletal pain and acute heart failure were the most common discharge diagnosis in patients with
unconfirmed ACS.
Conclusion: Hospitalized patients in whom the suspicion oÍ ACS had not been confirmed were more often
female and a high proportion had abnormal ECG on admission. ln-hospital mortality was very low, and the
]_year mortality was significantly lower compared to patients with conÍirmed ACS.

Úvod

symptomy akutního koronárního syndromu (AKS) patří
mezi nejčastějšÍ příčiny transportu postiŽené osoby do ne-
mocnice.

Vzhledem k poměrně obtíŽnému stanovení diagnózy
a nepřízniVé prognóze pacientů s nerozpoznaným lM je
hospitalizován velký počet osob s moŽným AKS, který není
následně potvrzen [1,2]'

V letech 2005 a 2012 byly v České republice Vytvoře-
ny dva velké registry pacientů 5e Vstupní diagnózou AKS,
kteří byli hospitalizováni v regionálních nemocnicích nebo
v kardiocentrech [3,4]. oba registry zahrnovaly až 30 %

pacientů, u kterých nebyl AKS během hospitalizace pro-
kázán.

Cílem této práce bylo analyzovat charakteristiku a osud
pacientů zařazených do registrů CZECH-1 a CZECH-Z,
u nichŽ nebyla diagnÓza AKS potvrzena.

Metody

Údaje v registru CzEcH-1 byly shromaŽdbvány V období
od'l . do 30. listopadu roku 2005 Ve Všech 21 kardiocen-
trech (pracovištÍch provádějících PCl) a V 15 regionálních

nemocnicích bez katetrizačních laboratoří. Udaje V regis-
tru CZECH-2 byly shromaŽdbvány v období od 1. října do
30. listopadu roku 2012 ve 28 regionálních nemocnicích bez
katetrizačních laboratoří a Ve čtyřech kardiocentrech s Vy-

bavením pro katetrizační léčbu. Podrobný popis zúčastně-
ných pracovišť byl zveřejněn jiŽ dříve [5]. Lékaři zapojení do
tohoto sledování provedli od října roku 2013 do Února roku
2014 kontrolu (klinickou nebo telefonickou) u 1 002 z 1 221
(82 %) pacientů zařazených V registru CZECH-2.

U obou registrů platíla stejná zarazovací kritéria - pří-
jmové diagnózy infarkt myokardu (lM) s elevacemi Úseku
sT (sTEMl)' lM bez elevacíÚseku 5T (non-STEMl), nestabil-
ní angina pectoris (NAP), akutní srdeční selhání, pacienti
s prokázanou ischemickou chorobou srdeční (|CHS), ne-
mocní s bolestí na hrudi a klinickým podezřením na AKS,
resuscitovaní před příjezdem do nemocnice nebo pacienti
s jinou počáteční diagnózou překvalifikovanou během
hospitalizace jako AKS.

U všech zařazených pacientů byla zjištěna nemocnič-
ní mortalita a stanovena konečná diagnóza. Potvrzení,
resp. vyloučení AKS se provádělo dle kritérií a definice
AKS [6, 7].

V některých centrech v Jihočeském kraji byla u pacientů
5 nepotvrzeným AK5 retrospektivně vyhodnocena 5práVná
výstupní diagnóza.
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obr. 1 - Podíl pacientů s nepotvrzeným AKS ze.všech pacientů za-

ř..inv.t' Jo 
'óti't't' 

czEcH'_1 a czEČH-z, kteří byli v krajských ne-

'"."í.i.r' 
a karáiocentrech přijati s podezřením na AKS'

Analýza všech Údajů se prováděla standardní deskrip-

tivní st;tistikou včetně pouŽití absolutních a relativních

ir"t u"n.i u kategorických proměnných a průměrů se smě-

roJatnými oacrr*ytkami u spojitýc| proměnných' Statis_

tická významnosi rozdílů mezi skupinami pacientů se vy-

počítáíala 12 testem maximální pravděpodobnosti u ka-

iegorickycň"proměnných a analýzou rozptylu (analysis of

Výsledky registrů CZECH 1 a CZECH 2

variance, ANOVA) u spojitých proměnných' Hranice statis-

tické významnosti byla ňuítuu"nu na p = 0,05' Pro analýzu

uyt poízit software SPSS 19 for Windows (Release 19'0'1;

IBM Corp., 20'10).

Výsledky

Během hospitalizace nebyl AKS potvrzen u 578 z 1 921

lacientů (io,l "t") v registru cZEcH-l 
'a.u.372 

ze 1 221

[3o,s xl v'registru CIEčH'L. Mezi krajskými nemocnicemi

a kardiocentiy existoval významný rozdíl v zastoupení pa-

cientů s nepotvrzeným AKS (obr' 1)'

Ch arakteri stika pacie ntŮ
řti,''ri.t " charakteristiky pacientů s nepotvrzeným AK5

v registrech cZEcH-1 a CZECH-2 se nelišily s výjimkou

pruuál"n." dyslipidemie (39 vs' 48 oÁ; p < 0'1)' Tabulka 1

nabÍzí srovnání klinických charakteristik pacientů 5 nepo_

tvrzeným a potvrzeným AKS'

Ktinické vyšetření a léčebná strategie
Pacienti s Áepotvrzeným AKS v obou registrech se z hle_

diska vstupnir'o e rcc nijak nelišili, proto předkládáme vý-

J"Jr.v z obou registrů společně' Na příjmovém EKG byla

fibriláce síní nebó jiný neŽ sinusový rytmus zaznamená-

na u tz % pacientů, blokáda Tawarova raménka u 18 %'

deprese Úseku ST u 8 o/o a elevace úseku ST u 3'6 %o pa-

.i"'nte'. Koronarograf ické vyšetření bylo provedeno u36 o/o

10

60 o/o

50%

40%

30%

20 o/o

! Regionální nemocniCe

! Kardiocentrum

*p<0,001

t0%

0 o/o

il

ri

Věk, roky (SD)

Diabetes

Hypertenze

Kouření

Dyslipidemie

lM v anamnéze

PCl v anamnéze

CABG v anamnéze

58 (12)

27 o/o

69 o/o

18 o/o

39%

24 o/o

16 o/o

8 o/o

AKs potvrŽen,

36 o/o

67 (12)

32 o/o

70%

28%

40 o/o

27 o/o

15 o/o

1 o/o

< 0,00'l

< 0,050

< 0,050

0,827

< 0,001

0,s08

0,054

0,489

0,442

i.'- , '

Ženy

il'iliilrli;li
[''*:_;;ťr

Věk, roky (SD)

Diabetes

Hypertenze

Kouření

Dyslipidemie

lM v anamnéze

PCl v anamnéze

CABG v anamnéze

67 (13)

32 o/o

73 o/o

17%

48 o/o

25 o/o

21 o/o

10 o/o

68 (12)

36 %o

70 o/o

31 o/o

47 o/o

25 o/o

20%

10%

< 0,001

< 0,010

0,1 90

0,269

< 0,00'l

0,803

0,906

0,725

0,836

AKS _ akutní koronární syndrom; cABG - aortokoronární bypass; IM - infarkt myokardu; PCl - perkutánní koronární intervence'

CZECH-2CZECH.l
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ASA

Clopidogrel

Warfarin

ACEI/ARB

Beta-blokátor

Statin

52%

4 o/o

nepoužit

52 o/o

52 o/o

43%

Rgs!$t czEcH'? ,,

53%

10 o/o

16 o/o

67 o/o

55%

55 o/o

P.:v:, ': ' ,.

0,789

< 0,0'10

nelze stanovit

< 0,001

0,542

< 0,010

ACE; - inhibitor enzymu konvertujícího angiotensin; ARB - blokátor receptoru AT, pro angiotensin ll; ASA _ kyse|ina acetylsalicylová

Nemocniční mortalita

30denní mortalita

Jednoroční mortalita

lM (do jednoho roku)

Cévní mozková příhoda (do jednoho roku)

ZávaŽné krvácení (do jednoho roku)

opakovaná hospitalizace pro srdeční selhání
(v období 30 dní ažjeden rok)

2,1 o/o

3,5 0/o

6,5 %

0,8 0/o

1,3 %

1,0 0/o

5,9 0/o

5,2 0/o

6,6 0/o

13 0Á

3,1%

1,5 0/o

2,6%

7,2 0/o

p: :'.':::

< 0.050

< 0,050

< 0,001

< 0,050

0,796

0,086

0,298

pacientů s nepotvrzeným AKS V registru CZECH-I a u 27 o/o

pacientů V registru czECH-T (p < 0,01). U těchto pacien-

tů neprokázala koronarografie významnou stenózu ko-

ronárnÍ tepny V 78 o/o, resp.71 o/o případech (p = 0,154).

Údaje o srdečnÍch biomarkerech se vkládaly do databáze
pouze V registru CZECH-2. Hodnoty troponinu byly zvýše-

ny u 21 % pacientů 5 nepotvrzeným AKS a CK-MB u 15 oÁ

pacientů. Léky předepsané pacientům při jejich propuště-

ní z nemocnice jsou uvedeny v tabulce 2.

Výsledný klinický stav
NemocniČní mortalita pacientů s nepotvrzeným AKS byla
1,2 o/o v registru CZECH-I a 2,1 % v registru CZECH-2 (p =

NS)' Srovnání souborů pacientů s potvrzeným Versus ne-

potvrzeným AKS během hospitalizace, po 30 dnech a jed-

nom roce v registru CzECl-2 lze nalézt v tabulce 3. U pa-

cientů s nepotvrzeným AKS byla v 55 % přÍpadů stano_

vena kardiovaskulární příčina Úmrtí' Během jednoročního

sledovánív registru CZÉCH-L prodělali dva pacienti (0,8 %)

s původně vyloučeným AKS infarkt myokardu'

Skutečná diagnóza při propouštění pacientů
s nepotvrzeným AKS
Přesná konečná diagnóza byla retrospektivně stanovena
u 68 z 372 (18 %) pacientů s nepotvrzeným AKS V registru

CZECH-Z' Z uvedeného počtu byl u 22 pacientů (32 %) stav

uzavřen jako bolest muskuloskeletální etiologie,7 (10 %)

pacientů bylo propuštěno s konečnou diagnózou srdečnÍ-

ho selhání, u 6 (9 %) pacientů byla zjištěna dekompenzace
hypertenze, u 5 (7 oÁ) došlo ke Vzniku fibrilace síní nebo
j iné supraventrikulárnÍ tachykardie, u 3 (a %) byla diagnos-

tikována perimyokarditida a u 4 (6 %) pacientů byly klinic-
ké příznaky AKS gastroezofa9eální etiolo9ie. U 2 (3 %)

pacientů byla diagnostikována plicní embolie a u 1 (1,5 %)

akutní disekce aorty. U zbývajících 18 (26 %) pacientů

neobsahovala jejich propouštěcí zpráva Žádnou zmínku
o kardiovaskulárním onemocněnÍ.

Diskuse

V této studii jsme zkoumali klinické charakteristiky, léčeb-

nou strategii a osud pacientů přijatých do nemocnice s po_

dezřením na AKS. který nebyl následně během hospitali-
zace potvrzen. Na tuto specifickou podskupinu pacientů
jsme se zaměřili proto, Že V registrech cZEcH-1 a CZECH'2
zahrnujících všechny pacienty s počáteční dia9nózou AKS

bylo zjištěno vysoké procento těchto nemocných.
Pouze malý počet předchozích registrů obsahoval údaje

o neselektovaných pacientech přijatých s podezřením na

AKS. Kromě toho nebyly publikovány práce zaměřující se
přÍmo na pacienty s nepotvrzeným AKS' lnternetový regis-

tr sledující případy AKS (lnternet Trackin9 Registry of ACS,

i*trACS) jako projekt uskutečněný před 1 5 lety, zahrnoval
pacienty s velmi nízkým rizikem, kde 80 % přijatých pa_

cientů mělo jiné dia9nózy neŽ lM nebo NAP [2]' Naproti

tomu v registrech GRACE (Global Registry of Acute Coro-
nary Events) a CANRACE (Canadian Registry of Acute Co-

ronary Events) neby|a pouze u 14 % vysoce rizikových pa-

cientů stanovena konečná diagnóza AKs [7,8]' Australský
registr SNAPSHoT ACS byl proveden ve stejném období
jako registr CZECH-L a s podobnou metodologií. Konečná

diagnóza nepravděpodobné ischemické bolesti na hrudi

byla stanovena u 27 % pacientů a jiné dia9nózy neŽ AKS

u 19 % pacientů [9].
V naší studii byly u pacientů s nepotvrzeným AKS ob-

vykle přítomny jeden nebo více rizikových faktorů roz-

voje aterosklerózy, přičemŽ vysoké procento z nich mělo
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DLrring the last l0 to I5 years, thc c'piderniological sittratiorl irl the

íjelc| oi actrte corollaťy sytrclrotrte (ACS), whiclr v.rr'ies by couIrtry, Ir'ls

cll.lrrgecl Il-9|' I'hechalacfeliSticsoípatientsadrlrittecl ÍorACSiscltatlg-

ing, incl the prognosis is inrploving given thc'widespleacl rrse of

eVirIer-rct'_basecl phar'rrr;rcologic.rl arlcl inrt'rverrtioÍl.lltleatmeIlt str'.rregies

íj' l(.)'l ll. ln the Czc'ch Reptrblic, tlrere is.l well-cst.lblisherl network oť

rcrti.iry car.cli.rc cerrtcIs wirh l)ercut.ln('ous coton.lly ttltcrue ntioll (Pcl)

. Crlrrespottcling aLttl)ol Jt: caÍ(lioccntel._flrir(| laCtlItY 0Í l\4c(Iiťinť' cl].lrlťs LIl)iVcÍ5itv.

littsl(ili7.l)l.lgUť lo()0().cZť(hl(ť|nllrIir' lťl': l 42()2íi7 l(j:] l5l):lJN; l 42()]lj7 lij.'52a).

lj-ilni/ il(l(1r('5si p( lr.\f i(lrlllsliV(adlllli\'.1,1 ( l' wi(lilr15kyr.
rllls.tutlrortakcsrcsltorrsillilitylirrrlltspcctsoIlltctclt.tbilit\,.ttttlllccrlrrtttllrrtlllri.ts

íll ll]r. (lJtn Dl('s(l]tť(l atttl rlteIrtlisrrrsscrI ttt(,.'tprclrtir'Il

capability, as well as trott-l)Cl Lť11tels: thus, i11rel'Ventio11']l treatment

tbr.patients aclurittecl ro rcgional hospitals with Acs is easily accessil;le.
'l'he airn crl this legistrl vvas to ass('ss the epiclelniological clata, tleat-

ll1ent stt.ategics..rtrcl ot-ttcolrrcs Íi)r tllrselt'Cte(l |)atiellrs rlt a clt'liriecl 1lo1ltr-

latiotr who were aclnrittetl wirh atl irritial cliagnosis oÍACS to a tleatment

cenrer within a well-esrablisht'cl PCI network in the Czt'ch Republic'

2. Mťthods

^ 
rlrl,tl of2S Í.glť)llal hos1lil,tls rvitltrlttt t,rthcrcrtzlrion lvlilJbilirY i!]d 4 ťJÍdiocenrcťs

tr'itll l catlttterizatiol] l.bol dt'jlV p]Itlri!rntcd il] tl]i5 pr05pťCll\'ť ol;scrvational registt1'/

l]ťl\ťťclll()ctrrIl'r.ttlcl]()Ntrvr,tttbctJ(]].: ]'ln'l(}cillonol'ťllc1l,trtiti1rarirtgcL'ntelsWlth_

ittli.lurctruIttit,soltltcCzccItliellLrbltct:lsltilw,tlttll1!'.l.lt]tl]ťJlů]ťoVercdbytherclaistry'
lllťrL'wťlť2 17()'srll ll]l]Jl)ll,lltl',trtt'tclitt11l()lllťc;aťcllStrtistitrl()lIir:c l:]]"|'hťilxltl'
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ťolol]Jll JItery rliseJse, chest pa'll wjth suspec(cd Acs, Il'stlscir.ltiol] in rl]ť plel)osPit.l
|)h.]sc' or JnorhcI it)iti,rl di.rgnosis cot]Rrnrcd .rs AC5 ritrritrg hos|)it,)li7ntion, and 2) wIiftťn
ltrltlrtnecl cotrsetlt ÍIonl the p.]tient witl] dnta collection.'|'he legistrV WJs .lp1lroved llv.r
n]tllriťt-ntťr ťrl] i(s crlltttritrcc.

ltt-hlrspit,rlot l(ltlaVltlltrr.tlit'/.tnrltlr.rjot,rtlvctsccat'Cli()v.lsctll,rtcVcl]lsiMAcl:)(ť.Íj'.
dc.llll li.ll]í.lIction stI0kc{Jllar"t Vcsscl Í('\{sťtlL]Íi7JtioDj wťr(. (][lluJr('d it] Jll ('l]Í()llc(l

patients. A Íin.ll (liigIl(lsis alld thť coÍllillllatiíJIl 0ť cxClLlsl0l) ol t\CS wcrc rlonc atcr;rtiin1',

ro rl)c CIitcri,l for.lltr] rlcfinition oíAcs l l j'l.l]. clin'cJl :J()_dJy 1ollow-u1t rvls PťrlbÍl]]('(l
depencling otl invcstigalors ('itllcr by (lircc{ tclťphone c.]ll or trllicr'visit.'|-ht, cstilnat('(l in_

cidetrce oíconfirnted ACs w.]s bascd oll rhc nun]l)eť oťinhabif.ll]rs in rhc Jlcn coveťcd l)v
lhť Íegistry' lnclusion ancl exclusiol] cÍitcli.l.r5 wcll as obscrvtrl cardiov.lsctllJI events
tvt'rc prcdcrtlrnli ned l)L'forc rhc stJÍr orthc rl'gistl'y dlld Wcre followcd by Jl l i,lv('stjg,1 roIs.

0nc Íesponsible invcs(igator in e.rch centcť contlollc(l tl]e conscctl(iV('t]L'ss ol'('nrollc(l pa-
ricnrs rdnrirred for ACS.

2. l' .slol6Íic.5

sr.ll](lard descÍiprivť sL]tistics wcIe.]pplitd ilt the rrralysis. irtcluding.1bsoltlre in(l
IeL]ti\t i[cqUencie5 lor c.]tL'go'ic.]l V.lfiJl)lcs.}nd n]cJlls sU|)Plcn)entcd l)v rllc sr.llldJÍd
dcviltiolt for conrittuotls V.tliJbles''|'Ile s(.]tistic.]l sien ificJltce ol tl il'Í'erences arnong gtotlps
of llltlťnrs wls cor'ttpurcd usinq thc nl.]xin]illn likclihood chi_squnlc rcst íol ťJrcgoliťnl
vari.rblcs and an dnalysi5 oí vari.rIlce (ANoV^) Íor continuolts vari.rblt's. 'l'he lcvel oÍ'
slJti5ticnl si8nificincl'WJs scr.]t ( : 0.05.sPss l9 for Windows (ReteJs!' l9.0.l: ll]lý
colp..20t0) was usťd lbl th('.lnalysis.

3. Results

A ror.rl oí 1 22 1 patiet]ts Wefe en loI led i n rlre registry ( 730 pa rienrs i n
rcgiol]ál lros1ritals .tn(l 49'l l)atients itl cat'clitlcttrtet-s).'I'hťlc Wcl.e 45()
i3(i.!)lil) l'erlralcs, vVith all aVel-agL'ág(' that Was lligllt'r ť()ll]pal'ť(| to th(]
nrales(7i i 13vs.66+ l2 ye<trs. ll ., 0.001).Aclditional clinical ch.rlac-
terisncs of the patic'nts are shown in l.ll;lc, l.

3.i. DÍognosís on odmlssion

The patients were idn'lirted nlost ftequenrlv for chest pain thought
to be d.ue to ACS (440 parienrs. 36%). A diagnosis of STEMtwas m.1de
otr adlrrission in 27o (22.1%) l)Jťients' 134 ( 1 1?;) patiel]ts WeIe adn]itted
Wiťh an initial diagnosis of NSTEMl. and l77 ( l4.52á) patients Wele ad-
mitted with UAP. Acure he.rlt f.riture in ;t.rtierrts with lclown coronaty
artery disease was the cause of admissiou in II I (g.l%) llatients,3l
(2.5%) patients WeIe reÍ'eIIed to the hospital aÍier. carclioptrll]]onary
resuscitation, ancl 55 (4.5%) l)atients wer.e enrollecl when ACS was

:;
!.

identified aíter .'ll] inirial diagnosis that Was clifferent fronl any type of
ACS in the irrclusion cr'iteri.r.

3.2. Di.schor,rlc r/irrgrr osi.s

ln 372 (3t1.5%) p.rticnts. ACS was not confinned cluring hospital-
iz.ttion. 'I_he propoltiol1s crÍ' patierrts witlr rron-confirmed ACs in
cáICliocenteIs .]nd in regioll.rl hospit.rls were 24% and 34% (p .: 0.001).
'I'able 2 slrows cliífer'ences in clinic.rl characteristics berween grotrp of pa-
tients wirh confirmecl ACS ancl p.ltrents in whom ACS was excluded. The
propoltion of patients for whom a different type of ACS was confirmed ar
discharge is shown in Fig. 2. Pathological Qwaves (Q-Ml) developed in
2l l (80.8%) of 261 patients witlt STEMl and in 80 ( l9'9%)oí403 patients
wirh NSTEMI. ACS was .tlso connnled in 54 of I I I (48.6%) patienrs ad-
nlitred fol actlte lreal't tailure witlrout cllest pain' out oíthell 36 patients
had final di.rgrrosis oťNSTI:Ml. 10 p.rtierrts STEMl and 8 parient5 UAP.
l(ilIi1r classifications ll-lV on adrnission Werc nlorc con'lÍt1ol'l in patients
with final diagnosis oí NSTEMI than STEMl (37.1% vs. 22.8'/"i p.: 0.00l ).

'ráblc l
Clinic.rl clt.tr.tcrerisriťs ol tllť !vllole stutly gtoup'

li()dv ln.]ss lndťx. kg,,n}J \l) )

syslolI( l]lí'x'Xl L)Í('ssLll(' (ll] ailtlttsslrrtl. lrtrrl l1s í5t))
l lťil l tnla ()I] J(ll]lissl(ll). ln.,ll:;' lllll] ísl))
[.i('ť(ion ilil(tioll dtlril|Í] lr(r5!'ildliz.|lIon. )j (st))
ll írI)ol)il] cl(.\,.]l lon tlttt rrtq llils;ltt.tltz.rtiott
Hypcrtcnsitrn
l)iibercs

lnsulin therapy
l-lypcrlipidcnti.r
Srnoking statUs

Activc snlokcr\
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ACS c0nfirm('(l ACs not ť0]Íirl]lť(l
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Ulgent angiogral)hy was perfonlrecl in 246 (94.3%) patients; ol'
rlrese, 220 (S9.4%) subsequently underwent prinrary PCI while 3
(1.lió) tln(leNvent al1 emelgetlcy colonary altery l]ypáss graft (C_AI3G).

F-lcctive C^BC w.rs inclic.rtcd in .rn<-rrher'22 (8.4,r'") p.rtients. The rinrc in-
te rval (nrecli.rn) llt-rnr tlrc onset olclrcst pain to thc fir'st cliagnostic ECC
r,vas I 50 rnin (69-455 nrin fol rhe 25 rh-75th pcrccntrles). I'he vely fi rst
call to tlie emergency call center w.rs clone in 549; of patients, 30.72,j vis-
ited hospit.rl by thernselves wrthout calling thc enrergency servicc.
l0.7% was r'e[erred by ge neral practitione15 anťt 4.7% by specialists
woll<ing out of the hospital. All patients with diagrrosecl STEMI indicated
fbr ulgent angiography lrad the dilect access to PCI cerrtel lvithout l)eing
adrlirted in legional hospit.rls ol L.lnL.rgencV de1;.rrtn.rr..rrts.-l'he nredi.rn
tinrt'irrtelrral frorr llCC to catheteriz.rtion w.rs 85 rrrin (58-128 ntin for
rhe 25rh 75th pelcentrles). A conselv.rtive applo.rch was taken in lir
p.rtic'rrts due to severe polynro|l;idiry (9 g;atients), rn.rlrgrr.rncy (2 p.r-

ticntsl, l)atiellt rcÍirsaI (2 l]aticnts)' l<tlowtl cot'tltt.rt'y Íirlciirrgs witltotrt
the tcchttical possillility oÍ-t'evascttlat'izatiorr ( l 1;atierrt), attcl cjctllclttia
( 1 patient).

3.'1' Ittvttsi'vc l'reltÍnent in parienLs wÍr/l ,4CS tyíthottt S'I'elevatiotl

Coronary .t tt giogra phy Cl uťi ng hos p i tal izatio n w.-ts perlor'nl ed i n 65ll
oí p.lric'rtts Wirh NSTElvl|; oí rltese' 7l lč of tlre l).]tient5 tttrclci'wettt PCl
arrcl 177" unclelwen[ a CABC. In the pJrier]rs with UAP, coronaly.ugiog-
laphv w.rs pc'rfolnred in 66:(: rhis w.rs lollowed by PCI in 61Ii1 of rhe pa-

tieIlts .]lld by a CABC il] 24% olthe l).]tiellt5. DifÍbr'ettces ilr the indic.rriorl
firr ctrronaly .tngiogr'.r1thy dr-rring hospit.rlization were obselved
berweerr the cardiocenters wirh PCI capabiliry .rnd legion.rl hosl:ir.rls
(94 vs. 55% for NSTEMI lp .: 0.00 i I and 98 vs.52% for UAP lp -: 0.001 I.

Iespectively). Coron.rry.rngiography was pe|fot'nred ul) to 72 h after.rd-
r'rlission in 592; of NSTEMl l)Jtients (31.4% in first 24 h) and irr 34.5% oÍ
páticn ts With UAl) í i 0'!]lil in íi rst 24 h ). lrr patietlts aclnrittecl to a regional
Itosl;ital, (oronnrv.rngiography r,vas jnrlicatr-'cl clcclivelli .rltcr clisch.rr-gc
lll Jll()[lle|' l2:ěol tl}e l)atiellts witlr l.lS'l"LÍ!4laltcl 25]'atrl'Lltc p.]ticllt5 Witlr
LlAl). [);trcnrs hospitalrzt'cl at.r legrorral lrospit.ll lbl NS'I'EMl.rnrl t]AI)

ilAcsnol conÍiíÍnecj(n= 372) r5T[lvll(n. 26ll' NsTtMl (n.a03) EU,lPln=l8])

lt,el'c sigrtiíicarttlv olclc'r'(h.]Il the |)atic.llts a(lmittcCl ro a cardiocenter
(averageage,T2 * l2 vs.6U + l2 years: p.. 0.001).

3.5. A4orrnlit]'

Tlre in-hosl;ital aud .30-day nrort.rliry r'.rtes irr the whole study gloup
wtle 4.2 nnd 5.77,;, respectively. The irrcidence of irr-hospit.rl MACE was
4.9% conr1l.rt'c'd Ío i.1% flt 30-d.lv MACE' 1'he in-lrospit.rl and 30-day
oLrtconre ol p.rtierrts.rcctrlclirrg ro the discharged di.rgrrosis is showrr in
'l';rble.1. llr tL.nrs of the lrortnlity r'.rte irr patierrts with corrfirrled myo-
cal'clral irr[at'ction (Ml) lccr-rrclirl!l to the c|eveloptlletlt oÍ'1;athological Q
waves on ICC at clisch.r'ge, tlle in-hospital nrortality lates for nonQ-
lM and Q-lM weie 3.8 dnd l0:1, while the 30-day mortality rates were
4.8 arrd l2%, resl)ectively. -l'he 30-day nrorraliry tbr patients with l(illip
lclass on adnrission was 2.U%, pcrtients presented with l(illip ll class
had 30-d.ry mortality 10.67;, and patients with l(illip lll and Killip IV

16.4% and 37.8%, respecrive ly.

3'6' Plto nnaco lr.l.t]ic t t'ca ít nel t l

Orr adrlissrorr, the parienrs rvere taking the iollowing rnedicatiorrs:

inhibitors; 40.4l?]. sr.rtirrs: and 3'7:í, or.rl anrico.lgLll.]nts. Ar discharge,
in patienr-s r,vith confirnred ACS. rhe following nredicatlons wele adnrirr-
istered: .ts1lirin, 93.52ó: clopidogrel'76.4%; |)Iasuglel' 0.69í: ticagrelor,
0.S%, olal .rntico.rgLrl,rtion 9.5'1,: betn l;lockels, 71 .5'.d', ACE inhibitors.
7[J7.i; arrcl st.rtir]s, 89.9)i.

'l.7 . lucidcrnt

-[he 
es(illl.1tťCl incirlcrlce ol'confit'tnecl ACS basecl on the ntlInl)elof in-

It.rbir.rnts living in all lbur counties of the Czech Republic th.tt were
involvecl in tltc r'egistry was 2l49 casesi nrillion inhabitantsiyeať. The e5-

tinlate(l incidc'rrce orcoliÍilllle(l Ml was 1680 c.]sesilnilllon inltabitantsi
year', while the estinratecl irrciclence of STEMI was 661 cases/million in-
habit.rnts/year. Differences in the estirnated incidence of ACS among
the [oirr courrties are showrr in Fig. 3. A similar estintated incidence of
STEMI was ol;served in thL'lour coLnties: however, differences in the
estinr.rted inciclence of NS'I-EMI and l.jAP rryere detected.

4. Discussiorr

Arrrorrg thc l)atients hospitalizecl with an inirial cliagnosis of ACS in
the snrdy ar-e.r, wlrich covcrerl a;;ploxinrately one-quarter oi the popLr-

l.rtion of the Czech llepul;lic. 100.{ were enrolled in oul registry. 1'hus,
oltr t'egistt'y pr'ovides a reaI_lite picture oí the inciclence, tre.]tment,
an(l outconrť o[ ACS irr rilidcllc-easterrr Er,rrope in .r country with .r

wcll-cst Jl)lislr('cl l)Cl ncrworl<.
ln our rc'gistry. ACS vr,;rs cxclLrcleci in 301t1 of admirtecl parients. ACS

w.ls not conljrnrL'd in.r sinril.rl l)r'oportion ol p.ttiet)ts in the CZECH-l
rr'gisrly I I 5I. Basecl olr our'.rn.rlysis. the tnnitr initial di.rgnosis in patients
with subsequentlv exclLrded ACS wrs chest pairr rvith norrspecific ST-T
clr.tnges oll the Íi15t ECG and tlo rel.rtiotr was obsetved iIt tetttts ol refer-
ling nroclalities (ernergerrcy serviceiGPs/specialisr/patients thenr-
selves). Only a few registries have included d.rta flont ullselected
p.rtierrts adnrirted under sr-rspicion of ACS. ln the CRACE and CANMCE
registlies, ]4% of the |]atiel]ts dicl not have a final diagnosis oíACS

'l.rble 3

Orrra(,nrc rlf l)iricrlts Jccording, lo tl)c (liJgt)osis Jt disalLlt-gc.

s tLlvll Nsl Lt\,il UAP Acs not collÍiÍnlť(l

In-hospir.rln)r)r'tJliry {i.l1l

l0-ddv nrcnalily 7.3:1:

lr)-hospir.rl IvlACl: 'l.lJ'.:,

l0-dav N4ACE 9.511

Íi'.7'.i,

9.oji
I r.9t

0.5:i; 2.1X

1.61; 3.52
0.5?t 2.7',1

4.91 4.61Fig.2- lrin.rl diJ!nosis rt (liscl)irgc
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Fig.3. l]stillrJlcd incicjcrlct rll'ÁC5 lcctlrrlirtg rhc'rcgiotl rrl tht'(zcclt l(cpLrblic (S'|'l:Ml -'

s I -elcvation nryocarclial inlarction. Ml - tnyocarclial irtl.rrction, ACS - rctttc coronary

svrrdrontc ).

| 1 6 |. However' the inclusion cIiteria for th is r'egistry were d ifÍerent: rhev

reclr:estecl at least ottt'ltositive l;iomal-lcer, IICG changes' ol a (loctlnlent-

ecl lristory oÍ-ctltc'ltlarV at-tet'y clise.rsc'. lt i5 thus cle.]r that in rtal clirtical

plictice, giverl rtle clrallenge oÍ-rrrakirrg atl a111lro;lr'iate cliagnosis. 
'r

higlr propor'tion oÍ'paticItts arc' acllrrittecl with possible ACS loI' wltortr

ACS is than rlot cottÍirrttecl. A r-apicl c|iagrlostic t'valuation itr tltese pa_

ti(.l1ts ls ť55ential llcc.lttse thc.y oÍterl t'eceivt lcss eviclencc'-llasecl nrcrli-

cnl thcrapy within 24 lt oi arlnlissiort or r,tllclergo cnrcliac proccdLlrcs

rluling hospiralizrrion I Itj].

Most patients with STEMI trndergo trrgent .rrlgiography with prinl.r-

ry PCI.Jn fact, rhe Czcch Reptrblic is first arnong Europearr cottntries itr

rernrs of tlre pelcent.]ge of patients wiďr SI'EMl who trndetgo prilnaly
PCI I l7l. Onlv 217; of the patients with STEMl irl tlris study presented

to a legional hospital: the rnajority were referred directly to a

calcliocenter by emet'gency ntedical pel sonnel. This shows good organi-

z.rtlon of the enrergeltcV tlenvot'l< itr tet't.t.ts of halrclling pJtients diag-

nosed witlr STEMl. on the other hand' 20iá ot'the l)atients With STEMl

sor-rghr rnedical crile trole rli.rrr l2 h .rftel tlre ollset of sVnlpt(lllls.

ln patients r,vitlr NS-I'E-ACS, we obset'vecl clil[c'r'ences irt the invasivc

approaches Llsed berweell carcliocenters all(l legiotlal hospttals Ottly

halť of the patients with NS'I[-ACS wIro were acltrtitterl to a t-egiottal

hospital undelwetrt corortary angiography dtrrirrg hospitalization.
'l herc'ale three possible explatlatious t'or this. Fir-st, abotrt 20% of the

l)aticnls Lilrclern,ent corotlarv attgiography clcctively alier hospital

tlischargc. Second, 12.7:| of thc p.rticnts leftlse(l to l;c' tr'ansferrc'tl írcrrn

.r legion.rl hospital to.t l)Cl ccntt-r'.'fltit-cl,.lccorclillg to tht'physrci.lrls
nt region.ll hos1.rit.rls, thc l)aticllts wirh NSTEN4I-ACS hacl scver.ll cottlot'

bidirics;rncl Wcle considerecl utrstrir.rblc'lor rrattsíer to J PCl cclltt'l.
1'hosr'p.itients who were hospit.rlized tbr NSIE-ACS .lt a region"rl hospi-

t.rl werc'signific.intly olcle r than the patiertts.rclmittecl to .r carcliocetrtet.

A sinrilar'.rpploaclr tbr invasive tualtagetuettt irr ltatients with NS-IE-ACS

adnritted to non-Pcl centers was seen in the ALERT-CZ registry ll8l.
Coronaly .rugiography was petfotrned dr"rring irriti.rl ltospitalizatiotr ol'

later in 72.5% of rhe 4625 parients with non-NSTE-ACS.
Sulplisingly, we obsetved sirrril.rr irr-hosltital .rnd 3O-day nrolt.rlitv

ntes in 1;ariertts with a fin.rl dirgnosis of STEMI or NSTI!Ml.lhe'tlort.rl-
irv r.ltc, among patients wirh UAPr,v.rs Iow.'l-hc lrighcr tlott.rlity t..rte itl

rhe NS'l'EMlgloLrp was clr.re to in-lrospital nrort.rlity in patie nts aclmitLccl

wtth actrte |tcart Í.riltrit'attcl aÍter t'esuscitatiotr (9.9 and 26'3%' respec-

tively) arrcl where t|te rliagrrosis of NS'I_EMl was subseqttently lTáde'

The in-hospital antl 30-cl.ry morrality tates in a subgroLrp of NSTEMI p'r-

tierrts who Were not aClnlitred after resuscitation oť Without acute heart

t.rilrrre on .rclnrission were 4.l and 4.7%. respecrively. l(atll et al [19] 'tlso
showecl th.lt the hospir.rl rtrort.rlirSr rate 'lnlollg NSTEMI patienrs who

prcscntecl r.r'itlt ltcat( failtrrc' w.rs high (13.5%). Actrte heart failtrre

coulci be.r clitric.rl sigrr Ot ongoirrg ischeulia in patienrs \ /ith l(llowll cor-

on.trv.ltfety clise.rsc ;rncl trr inclic.rtoI oi.rn unfartol.rllle outcotl'le; tlrtts,

these pitients tlraY l;cnr'ht tiotrl I;r1;icl tt'.rtlsíer to.r cardiocetrtet'.rtrd

e.rr.ly inv.tsivr. ruan.lgL.nteltt. Tlre new expeťt collsellsus stJtelrrellt ot'

rhe Czeclt Societv of Caldiology recotlmerlds early sffJtificarion in pa-

tiel]ts With ACS fbr' urgerrr tr.lrtsÍ'er' to c.rrdiocenrc't's and .rngiogra1lhy

basecl orr clinical synrlltotls conrp.rtible with ongoing myocardial ische-

nria ancl not l)ased rtrt S'l'-'l'seglllent elevation 1201.
_I'hc 

estinlatecl itlcictctlcc ttÍ'Sl'EMl was sinlilar in all forrr' counties

ittrlolvecl in tl-re registr'y attcl is et1ttivalellt to the ctlrrent incidellce oí
S'I'EMI irr Ettro;;e ancI tlre US |1 ,13 |. Dilferences Wťle observed in the

estilnate(l irrcirlerrce oí'NS'I'[MI atlrl tlre estinl.]ted inciclence of UAP be_

tween the fotrr cottrrtics. Tltis c.ln be explainecl by cliífe rences in thc hnal

cliagnosis.rctoss 32 centers lor patients in a bolderline clinical st"rre

(e.g., .r final tliagnosis ol UAP or ACS not confirmecl in parients .rdmitted

wirh chest pairt but witltotrr positive c.rrdiac narkers and nonspecific

ECC clrangcs). The nr.'rirr linlir.ltion of this pr'oject is the lack oí centt'al

rrrorritoting Io ens[lle the s.]n]e asse55nlent oť fin.rl diagnosis across

the registry. Orlrer lirnitariorr is, that the registrV collected data of

hospir.ilizecl l).ttients orrlv dtrlirlg 2 nronths fronl the Ve.rt and tlrus,

the inciclence of ACS per veat h.ts to be regarded as .ln estim.lted

inciclertce. l-lowevet'' ulI-tr_'tt we cotrl1;ared the r'stilllatt'd inciclence oí
S'IIMl in our registry rvith rrr_ttrrber oť 1lr'rn-rar'y PCl in the Czech nJtlonal

rcgistly ol catcliov.tscLrlar intct'velrtion (5500 ptintat'y PCI in Czeclt

l0 nrillion popLrlatiort irr 2{)10), then tlle {-'stinl.lte(l inciclerrce of ACS

Iras ro be vetry close to the rcal inciclence.

5. Conclusions

'lhis rcgisrry l)lescl'lts .r rc'.rl-life pictu[e oí rlrt'epiderrriology arrd

tle.1tmeÍ]t strategies lor-trrtselected p.ltients hospit"rlized íor ACS within

.r we tl-r'stablisherl network of PCI and non-PCl centers. B.rsed on ottt'

clara. in claily clinical practice the ev.llilation of parienrs hospiralized

with sLlspected ACS is a nrajoI cli.rgnostic ch.rllenge (ACS was tlot

confir'urecl in 30% of the l)Jrients and in l0% of l).ltierlts wirh ACS but

wit|rour chest ;lain 1lresenteci with acute hear't Íailure). Anrong t|rose

wittr corrfirrled ACS. the Lrse olCAC, PCl. CABC, arrd effective medica-

tious is r.rtionJl. Unf.rvor.rl;le outcollle of patrents with firral diagtrosis

of NSTEMI is ttta in lV causc'd bv the high risk poptrla tion of this sul)group.
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Health-related quality of life after cardiac
surgery - the effects of age, preoperative

postoperative com
Vojtěch Kurfirst'', Aleš Mokráčekl, Martina Krupauerová2,lúlia Čanádyovár, Al;tr-t BuIava3'', Ladislav Pešl3

and Věra Aciámkováa'5

plicationsconditions and

a

Background
Health-related qualiry of life (HReOl_) is an increasingly
irnportant aspect in asse.ssirrg tlrt: clutcorne of any sLrr.gical
intervention II]. Simultaneor.rsll, lifg expectancy has in,
creased, particularly írr recent <lecacles, tlrus leading to art
ítrcrease in the nunrbers of an aeing population under.going
;c;;;;il;du;;;, 

"";i.,]..["'rii'toĎ"'t.i'Cardiac Surqery Departntenr' Boženy Němcové srÍ' 54' Hospiral České
Budéjovice. České Budějovice, Czech Republic
FUll Iisr oí áuthoÍ informalion is available al the L.nd of the afticle

carcliac surger), [2]. Age is an independent f'actor in cal-
cu.lating the risk of death dr,rr.ing car.diac surgery [3,4].
Bccausc olde r 1>atients usnally suffer from comorbidities
whiclr can nrake thc coltťse of arl operation significantly
longer [5], irncl also because they have lower functional
reserves [6], there is a higher prevalence of postope-
t'arive cotnPlicatiolrs or cleath. StudÍes concerning tlre
influetrce oť age orr postoperaťiVe HRQoL have pro_
dLrccd diťÍ'ering conclr.tsions. While sotrre have presenteci

/'' \ , ili 2c l'1 l:(trílí5l ť( Jl'; lr(eíl'eť Bio|vled ccrll.Jl Ltd Thls ts lrt Cí;crt Acccs' .líri(|t' distíit;Ulcd tlr](!ťÍ thc leÍln5 ol (hť cíealive

Íťl]í(X|U(tioIl il] nny rnediUm. rÍo'.,idťil lhe oljcÍliil il({k ii poperl.', crctiiie<J' Tlre (reative Cornnrons Publi( DomáinDecji(J(ion V/aiveí (ht(ÍJ:'/cíeaÍi*i.uÍln]on5 t]Ía'/p|lblico,rn,uinii,.,rri I ort Jppli?5 to the data rrlar1e available irr rhis ,lrti(le'rrrrlers ollrt rrvisl: staterl

Abstract

Background: Fc]Ctors iníluellcing rlre postoper.rtive heaIth-re|.lled quality of lil'e (HRQoL) after cardiac sUrgery
Itave not been well described yer, mairrly irr the olcler people. The study's aim was to explore difl'erences in clinical
conditions and HRQoL oí patients before and after cardiac suígely takiÍlg il'lto account tlre in[luence of age and
to describe factors influencing clranqes of HROOL in the posroperative period.

Methods: l'lris was a prospective c'onsecutive observational study witlr two íneaSLrrernents using tlre 5F-3ó
questionnaire before surgery and l year after surgeÍy. lt consrdered rnain clinical clraracteristics oí participants
prioÍ to surgery as well as postoperative complicatiorrs'

Results: At baseline assessment the study considered 310 patients, predorrrirrantly nrale (69%). Mean age was
65 (SD 10.4) years and 

.l 
01 patients (33%i, who rnrere older tl-ran 70, constituted the older group. This olcler group

slrowed greateÍ comorbiclity, lrigher caidÍ.lc operative risk .rnd lower HRQoL in the preoperative period as well as a

higher prevalence of postoperative cornplicatiorls than the younqeÍ 9roup'_Íhlrty-cJay rnortalitv was 1'4% in tlre
youngeí 9roup arrd 6.90/okl the o|cjer group (p < 0.001). one year rnortaIity was 3.39ó in tlre yor.rnger group and
10.996 in the older group (p < 0.001). Tlrere was a significant improvement in all B health domains of the SF-36
questionnaire (p < 0.001) in the overall sample.Tlrere was no signiflcant difference in charrge in a majority of
HRQOL domains between the younger and tlre older group 1p > 0.O5) Logistic mUltivaÍiate analysis identified a
higher values of preoperative PCS (Physical componerrt SUmnlrjÍ!) scores (oR ].o3, Cl 1.O0 _ l'O5, p = 0'o187)
and MCS (Ment.rl compor'rent surnmary) scores (oR l.O2, Cl 0.997 - l.0o, p,= O.OB4Ó) as the on|y risk factors for
potential non-improventent oí HRQot after cardiac suÍgery aíter ccrrrection for age, gender and type of surgery.
Conclusions: Older patients with hiqlrer operative risk have' lower preoperative l"JROOl. but show a similar
jmprovement in a majority of l-lÍjQoL dornains after carrJiac Surqery as cornpared witlt younger patients' The
multivariate analysis has shown tlre l-riglrer preoperative l-lReOL statLrs as a only significant factor of potential
non-improvement of posroperative HReOL

Keywords: l-lealth_related quality of life, Postopeíative complicatiorrs, older patients, Car<jiac 5urgery
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better postopeťative HRQo]- oLttcotnes fclr yor.rnger'

Patie11ts [7], otlrers have Íbund ti're opposíte IBl. 'I'he

ínfluence of age on HRQOL lras not ),et been defirri-

tively dernonstratecl.
ln the postoperative pcriod, the Itrost fr'equent compli-

cations has been descril>cd ás supra\'el1tricular' arrh1'thmia,
infection, cogniti\'e impairnlent, as rvell as respiťatory and
renal irrsufÍiciency [9J. older patients are also gil'en rnore

runits of red bloocl cell transfusiou, whiclr corresponcl.s to a

lrigher incidence of Preopeťative atremia, strraller capacity
of the hematopoietic systeln, and a lower tolerarrce of
postopeťative hypolreInoglobirraer-rria Il0]. Providing a

greatet' number' of red cell urrits lras beerr identiÍjed as an
irrdependent factor in postoPerati\/e nrortalÍry [11]' Al_
though these complications have been rvell clr:sclibecl,
there is still not enough infoulration abor-rt the inrpact of
postoper'ative cornplicatíons oIr HRQoL.

'Ilre SF_36 qucstiontraire is oíten usetl as a tool fcll:

nssessing the qualiry of lÍíc in various rnec1ical fields,
rvhere it is valued especially for its ability to capture thc
social dimensions of life [12]. In caldiology, for example,
it has been usecl in patient.s rr,ith ischaernic heart disease

[13], in the cottt'se oť heart failr"tre [1.1.], or'irl the presence
ofatrial Íibr'illatiorr [15l. In carcliac sLtrgefy, irn assessnlent
oí HRQol, lly rneans oť the SL-_36 qltcstiontlnirc lras l>ectt

used in patients undergoing myocardial"revascularizirtiolr
[i6]' aÍter surgery on lrear,f valves [17,18] or the tlroracic
aolta [19], and after interventions fol cardiac arrhythnrias
[20]. It also has proven cff'ective in prrtients after varlve

leplacemerrt with a mechanical hr:art valve 1>r'osthesis
which rvhcrr closing produces a clicking soLrnd [21].

The airn of this study rvas to asscss thc FtRQOt. of
nvo groups oí paticllts (age <70 aIrd >70 1,car.s) by using
the SF-36 qtlestÍonnřrife aIrd to compare clinÍcal dirta frortt
the preopelative, perioperative, and postoperative perio(ls
experienced by tlresc grouPs. t\ secotrcl lriIn rvas to icleritiý
a gťouP of patients who do not beneÍit ír.onr tlre sttrgelY
(noIt_inrproveL's) and to find potentíal risk factor.s for
trnimpr'ovecl qLrality of life after cardiac sLlťgery.

Methods
The study u,as can'iecl out rvith the approval of the Ethics
Committee of tlre Ho_spital of Česl<é Btrclějor.ice. ln tlre
period frour January 2008 to )une 2009, 973 patients rvere
opcratcd on in the Cardiac Surqcrv Dcpar.trne rrt of
Hospital C'eské Buděior.ice. All patient.s incIuclerl irr this
study rvcre opcrateci on bv a single sr_rrqeorr, ancl the total
number of patients rr'as 310' Áll pr.ocerlLrrcs were peť_
fornred in a standard manner usi:ls ext-t.acorporeď cir.cula-
tion arrcl during heari arresl ]io oíl_pulnp proce<.lures tvere
usecl in the studl' popula:-ion. The .qrajts used c.luring revas_
cularizatiolr procedures',le:e l-l-.r Í..l. il e i: in tcrn al ltlirnlll1ary
artery) and vein grats. llre urc:lusio;r cnteria r,..ere: elect.ive
cardiac suťgel1/, agr&:r]:e1! ..r:--n p;.*.lcin:tion in the stucli,,

Page 2 of I

ancl rvrittcn iuformed consent. Patients undergoing urgent

cardiac sllťgery and patients wlro r'efused to participate in

the study were excluded. SF-36 questionnaires \r/ere com-

pleted befole surgcry and I year after dischalge from the

hospital. AII patients participating in tlre study had agreed

to do so, and rvrittcn infornred consent wrs obtained.

I'he 5Ir-36 cprestionnait'e u'as used to evaluate I{RQOL
of patients included in this study. Evaluation of HRQOL
rrsiirg the SIr-3(r is based on 8 domains covering the
physical, trrental, ancl social life oť tlre individual. ]'hese
clornains ale as follow: Physical [urrctioning, Role physical,

Role emotional, Social functioning, Bodily pain, Mental
health, Vitality ancl General health. Qr"restions are related
to the peťiocl 4 ,"veeks beťore completion of the questiorr-
naire, ancl theretbre the evaluation is not infiuenced by
trarrsitory clranges irr status' Atrsrvers are tlrelr converťed
to 0-100 scale fbr each health domain where higher valtres

indicatc bctter health statrrs. A standaldiz.ed prclcedure is

u.sed Íbr inter'prcting respollscs givcl] ťo tlre SF'36 ques-

tiontraire Í22'2'3).
Clinical data from the preoperative, perioperative and

postoperative pcriod u,ere collectecl front nredical re-
cords. r\ll clirrical variables and events u'et'e deÍjned ac_

cor'díng to standirrcl Er-rr'opean Society of Cardiology
dc[in itiorrs.

Thc differences bet',vcen thc 1>reoperative and postoper-
ative HRQoL lÝVefe assessed using the tron_parametric
V/ilcoxon nratched-pairs sigrrecl-rank test,'I'he total
nunrbel of 1>atierrts was clividecl into trvo groups (age <70

and >70 years) lrrrd aIr líltQoL assessmellt wa.s performed
1 year irÍier' sLtfgery, after wlriclr rve analyzed atld conr-
parcd thc two groups of paticnts. V/e also compar.ed
l{RQOt, bctrvecn survivors and non-survivors. The
clifferences between subqr.or.rps \\.ere comparecl by un-
pairecl t-test ancl 12 test.

řtrr' all sLrbgrottps, p_vahtes < O.05 lvere considel.ed sta_
tistically sigrrÍfi carrt. lvlrrltivariate arralysis wa.s perÍbrmed
using il logistic regres.sion tnodel to examine the associ-
atÍorl ben'l'cctr 1lreoperativc variables (preoper.ative PCS
and MCS, age, gender, t,vpe of sulgcry) and postoperative
HliQol irnprovetrrent. Impt.ovetnent was deÍlnecl as a
positive íncr'ease irl postoperatil'e SF-36 strbscales'

Pliysical component summaty (PCS) and mentď compo_
)rent summary (MCS) scores were used fbr the multivariate
analysis. The PCS and MCS scor.es are trvo meta-scores of
thc SF-36 calcLllated Íiorrl t]re SF-36 c1uestionnaire and
lefiect a pirtientis overall physica.l ancl rnental health status.
PCS is corrsisted of these domains oť SF_36 questionrraire:
Physical Íunctiorring, RoIe physical, Bodi]v pain, Vitaliry
ancl Gerieral healtlr. MCS Ís consiste<l of tlrese dotnaitrs:
Role errrotional, Social firrrctíorríng ancl Mental healtlr.
T'lrese sr.rrnmary scale.s wer.e used in this sfucly as the pri-
mary hcalth-r.elated I-{ReOL var:iable for the nrultivariate
artalysis. Non-irnl;rovctrs werc clefitred as patients witir
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difference š 0 behveen preoperative arrd postoperative

quality of life in both PCS and MCS scores' Improvers

were defined as patients u'ith diff'erence > 0 benveen pre-

operative and postoperatir'e qualiý o[ liíe in PCS or N'[CS

or both scores.
Patients' risk scores were obtaincd via the EuToSCORE

calculator, which is free accessible at the u'cb site rvrvw.

elrroscore.org. Tlre rnortaliťy data were obtained via the

registry of the Czech Socíety of Car'díovascular Surger1'.

Statistical analyses were performecl using STATIS'IICA
10 [24] and XLSTATversion 2011 [251.

Results
Preoperative characteristics of the 310 patients are

sttmmarized ín 'Iable 1. Men accounted fol 69% oť

the patients, and the lnenn age was 65 t 10.4 years. ln
the preoperative period, the older group shorvecl a

highel prevalcnce of lrypeltension (p = 0.001), diabetcs

Table 1 Preoperative clinical characteristics of all patients

Age <7o years - ňge >7o yuor' p

Variables No. Mean o/o No. Mean o/o

(p = 0.tl?6i, arial a.rrtqmt"mm ,[p<

tion (P = 0.0os)' cer-ebrolwLloÉm dfiqnqP fu=ffi
anemia (p = 0.027). Their coilectue tumsffiEE

l"a - numbeÍ, ReoPeration - previous cardiac operation, Pcl - peÍcutaneous
::.cery interyention, Ml - myocardial infarction, Diabetes mcllitUs - tÍeared
:) *b<utaneous insulin or by oral antidiabetics,5upÍaventÍiculaí arrhylhmia -řél ibÍillation oÍ atrial flUtter, coPo - chÍonic obstíUctive pulmonary
,j:Í€' Renal dysfunction - serum creatinine > l20 umol/l, Cerebral vascularj:€$€ - stenosis of carotid aÍlery >7oo/o, CVÁ - cerebrovascular a(cident,
: tJ _ -íipheral aítery diseas€. Anemia _ seíUm hemoglobin < .l2 g/dL
'v:r:tai or < ] 3 9/dL (men), LVEF - leÍt ventricular ejecrion íraction.

higher (p < 0.001). There rvere no statistbl
tl'rc dr.rratiorrs of cardiopulmonary b1pass, aoťtic cÍE!- "'

clamp, or anesthesia tinles beťween the hvo grouPs of
patients (Table 2).

In the postoperative period, the prevalences of cere-

brol,ascular events (p = 0.001), ťenal íailuťe (p = 0.0l8)'

infection (p = 0.005), and cogrlitive impairment (p = 0.006)

were also higher in the olcler glotrp ('Ihble 3). The nunlber

oí pacl<ed red blood cell units given ir-r the postoperative

period was higher in the olclel grollp (p = 0.012). Thirty-
day nrortality rvas 1.4% (3 patients) Ín the younger group

and 6.90/o (7 patients) in the older group (p < 0'001)' One
year' mor'taliry lvzls 3.3% (7 patíents) irr the yorrnger gťoup

and 10.9% (11 patients) in rhe older group (p < 0.001). The
rnedian lcngtlr of lCU/hospital stay was 2/7 days in the

yollnger glor-rp and 2/8 days in the older group.

CoIrrpleted SF-36 qrrestionnaít'cs l )'ear aíter suťgery

rvere obtained fi'orn 260 patients (8z19ó) and used for the

statistical assessmerlt. Inconrplete SF-36 questionnaires
frorrr l9 patíents lrs lvell as unreturned questionrraires
from another 31 patients (18 patients died in the study
period, l3 patíe rrts did rrot returri tlre questionnaire)
Weťe llot considcred in tlre statistical assessrnent' The
chat'acteristics of the patients rettlťning incomplete SF-
36 cluestionnaires or not returning the qr.restionnaire are

given in 'Ihble 1. l'lre resr'tlts oť clranges in preoperative
and postoperative SF_36 scoťes are presented in Table 4.

Postoperative SF-36 scorcs of the study group signifi-
cantly irrrproved in all 8 health clomains: Physical func-
tíorrilrg, Rcllc plrysical, Bodily pain, General health,
\ritali$, Social functioning, Role emotional, and Mental
health. i.Jext, patients rvere divided into nvo groups ac-
cor'ding ťo theír' age (age <70 years ar-rd >70 years). The
plc'operative SF-36 scores fbr HRQOL rvere relatively
higher for the younger group (Table 5), and we found
rclatively greater diff.crences betrveen preoperative and
postoperative HRQOI. dornirlns in thc gr.oup age >70
yeals. 'I'he only statistically significant difference bet-
ween the yourlger and the older groups, hou,ever, was in
the perception of boclily pain donain(p=0.03), rvhich
improved more in the olcler group of patients. Compari-
son tlť postopeťaťive SF-3(l results between these two
groul)s is prcscntcd in Table 6.

'\)ílre n coIirpar'ing the sr.rbgrorrps of survivors and non_
survivors,,"r'e found significant differences in all g

HRQOL clomains of the preoperative SF-36 question-
naire (Figtrre 1). 'fhere were 16% oť non-irrrprovers, I0%
oť patients inrpr'ovecl only ir-r PCS scores, 9.5% of pa-
tient.s irnprovecl only in MCS scores and 640/o of patients
in our qroup impr"oved irr botlr pCS and lvtCS scores of
IlRQOl.. Tlre char.acteristics of irnprover.s and non-

Total

Male

Age (years)

Reoperation

Prior PCI

History of Ml

HypeÍten5ion

Diabetes mellitus

Supraventricular
arrhythmia

COPD

Renal dysfunction

Cerebral vascular disease

History of CVA

PAD

Anemia

EuroSCORE

L'r'EF (%)

.{ae of parien(s not
i.{iuded in the
'lol assessment

i-lToSCORE of patients
.c: included in the
l:.- assessment

209

r56

32.6

55.4

7.9

23.8

r 3.9

0.001

<0.001

0.61 7

0.174

0.77 |

0.001

0'02ó

<0.001

0 r92

0.008

0.058

0.045

0.r00

0.027

<0.001

0.372

<0.001

<0.00r

67.4 r0r

74.6 56

75.4

4

1l

l2

il

35

31

126

c2

26

r0

8

9

c)

16.7

r4.B

4.0

10.9

12.9

79.2

37.6

32.7

27

2S

l5

60.3 80

25.4 l8
12.4 33

12.9 8

12.0 24

7.2 14

4.8 n

3.8 4

4.3 tl

109

4.0

10.s

4.3

59.ó

6r.1

3.8

105

60.9

76.3

lr.2
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Variables

Age >70 yeaís 

-

ilo.--rur"u i o/o sDAge ý0 years

No' Mean 1o SD

34.9 39

25

3l

38.6

24.8

366

30.1

22.4

51.9

<0.001

<0.001

0.038

0.795

0.495

0.505

Coronury artery bYPass grafting

75 35.9

lo?

87.2

62.0

255.2

Valve procedures

Combined Procedures

Cardioputmonary bYPass time (min)

AÓnic cíoss-clamp time (min)

Anesthesia time (rnin)

61

4l.5

35.9

55.4

88.4

59.3

259.1

improvers are listed in Table 7' The l'esults from trlulti-

variate analysis demoustrate tl'rat ilrnong the preopelative

;;;ilI; onty p..opt'otive HRQoL status was a signifi-

;; fJ. á..n.i"i"a witlr potential non-inrprovenretrt

'^ 
o"ri"o.'",il'e qualiťy or tire (raute 8)' The highest risk

of non-improvement was found in those patients having

higher preoperative PCS and MCS scorcs'

Discussion
itn,''.in findirrg of our stu<ly is coming up Íi'om tlre

".rl',f 
,tttit" 

^notisi,, 
where tl're given vaL'iables (age' gen-

.i.., ,yp" of sr'rrger'y, pťeoPerative i)CS and NICS) were

iu.i.i on their i;fluence on potcntial non-itnproveurcnt

"iňŘqoL 
after carcliac surgery' The nrrtltivariate ana'

il'l.,;' .l.,;onstrated, tlra; only trre 
.lreoPe-r.átive 

PCS

Jnd MCS status has influincc on postoperative change

in ttRQoL after carcliac surgery. Tlre 
,highest 

risk of

non-improvement in postopeiative quality of^life rvas

;;;; I; o;rients with hiiher preope'ative PCS and

ůií ,.or".. Ve lrave alsó found that non-survivors

.lňJ'; ;únificantly lower preoperative HRQoL than

,".tt""rr.R"unrsfeldetal'analyzedasetofpatients

";;;;;;;^* 
;yocardial r'evasculárization and compared

il;;;ň^.nt, of tho SF_36 questionnail:e. (mental and

physical) in patients who suruived arrd did not survive

tlre Íjrst (l montlrs atrer surgery [26.|' The results indicate

;h;, ;ň; preoperative heoltřr stutus rvas significantly dif'

Í'er'errt iIr the HRQOI' of survivot's and was the nrajor de-

tenninant of clrange in quality of life follo'iving surgery'

i"i,".. presented as bcing associated. with failure to

;;ňi.'. , b.,t.. HRQ.L ňt.on''. in the postoperative

;;;i;.iJu tn' íoilo'uing: one or nore pl'eoperative

rable 3 postoperative complications 1tg1li9l:!y.9j'"ti:9-Ylli*-lt-:- -- ------;;1;;;.ann"s?ot;;;- -le-",:1-91-:-1j. " "----

Variables r\u. ,,,,-.' .-- -_ 43.4 0^46
389 44

1.0 0 543

Mr 4 19 I

cvA lo 05 7 6'9 0001

Supraventricular arÍhythmia 88 42'1 5t 5o'5 0'ló4

Venvicuf ar arrhythmia 7 33 2 2'O 0 502

Renal failure I 33 IO 99 0'018

lnfefiion 21 IOO 22 2lB 0005

' 30 0862

Reexploration for bleeding 7 ) )

17 8 l 19 l8'B 0006

Cognitive imPairment t t

Venrilation problems l0 48 B 79 0'269

Sternalwoundinfection g 38 4 40 lO00

Packed red blood cells (units) 2 l 3'l 0012

Platelets(unitt 03 02 0731

Fresh frozen plasma (units) l'6 24 0090

Median ICU stay time (days) 2 (1 - 27\ 2 (l - 32) 0095

0'661

Median hospital stay time (days) 7 (4 - 41) B (4 - 44)
lYlqulollllv.Pl\'lJl9' \l'"Ý\--'-' ' _' - '"' -- 

".-,'*"',ďfl"11"ivun,'iaulu'arÍhythmia-ventriculaíMl - myocardia| infarction' cvn - 
'*"t"ou"culaí 

accident' 5up'uuJiřJui-'t*ia _ atrial Íibrillation or atrial flutteÍ' VentÍiCulaÍ a

tachycaídia or fibrillation, n"nur r"itur" - inarauru of serum creatinina, so 
''ot/l 

wirh oÍ without nuaJío..,a,npo'o'y dialysis' lnfection _ infe.Iion of ÍespiÍatory

oÍ uíinary sys(em. cognitive impaiÍment _ psychomotor *'l':'1^ :lí:l:;:::is1Í':i-::::::"tic 
inie'u"ntion' veniilarion problems - symptoms oí panial

.nJlo, gLúur respirat-ory failuíe with or without need for reintubation. lCU - intensive care unit.
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Table 4 SF_36 scores oí the study population before and

one year aÍter cardiac 5ur9jry
B"for" 'urg"ry 

one yeaÍ after surgery

Table 6 DiÍÍerences in SF-36 scores beÍore and 1 year after

cardiac surgery between patient 9Íoups age <70 years

"n9 Z9J-"11:
Age 570 Years Age >70 Years P

Sub-score Mean SD

n=260

N4ean SD
n= 179 n=81n=119

Differetrce SD Difference 5D

n=260

PF 4B.2 28'l ó5.5

RP 28.8 31 3 51 1

BP 59.1 259 739

GH 46.9 11 2 siB

w 48.3 199 574

5í. 66.1 22.1 73'6

RE 42.6 423 67 '9

Table 5 SF-36 scores of patient groups age S70

and >70 years before cardiac sulg:ll

r^u \q7 203 106 165 <0001

ř rnn-ír,.*;;ó RP r'"Ňhyl''L BP _ b"Jtl'';ďňIgenerat health'

w - i,,jf ,.i sf - social f-unctioning' RF - role e rnotional' Mll - mental health

comorbidities and PostoPerative low cardiac outptrt [27]'

lo* p..op..u,ive ejectiorl fraction [28]' prcoperative ICU

stay or peLioperative compiications [29]' a highe,r clyspnea

.tassincation, experiencing a new cařdiac arťhythmia duť-

*g "' "ra.. 
th" ,r',.g"ry, lrigher pulnron1l |rŤsure' 

previ_

otls cardiac st!ťgery, pťevious nlyocardial iníarction' and

*onuot occuPaňn [14,30]' Based on tlrese results we can

conclucle, that patients with clistinctly' low pleoperative

HnQór-'.,.n's are also ih ver'y l)oor ciiliicnl conditiorrs

and 
-tlre 

risk oí cleath is itrgreqse cl' on tlre other' Irarrcl'

patierlts rvith high pre-surgical HRQOL clon't have much

ioo. fu, improvetnent ar-rd their surgetJ ís rnore Pťe\'ent_

ive in nature'
'Ihe tnost frequent postoperative cornplica,tions in the

group of older patients were previously describecl as

il..ri t itur., dysihythmia, Postoperative bleccling' verlti-

lation problerns, ner'tlophysical clisorclers' myocardial

á|rrun.iion, anci r'enal failure [6]' 1n oltr sttrdy' tlrcr'e

,*.e olro higher inciclellces of respiratory alrd ut'inari'

S-u-b-s-core---ulÍleJenqe _

PF 15.4 -')n- 212 )1'4 0l3

RP 207 47'6 259 488 041

BP 11.9 II4 212 32'7 003

^) 
721 64 176 043

ull

w 84 235 108 721 043

sF 6.2 273 IO2 263 021

RE 229 503 309 477 023

MH g / 21 7 137 21J 017

i;- ;n,;;;;ru.,l ] 
^ó_Ř' 

;Ě;ň;;l, áp : il;ň;^ ď : g.*;i-
lrcalth. W - vi(ati(y, sF - "ti"r 

rJttiutitg' nf - 
'ote 

emotional' MH mental

health.

tnict irtf'cctiolls and higher numbers of red cell units

g'.^ 
'' 

tl're group oť patients age >7O years' Engoren

et al. describc tlre sarne situatión between groups of

,.piuug.rrnrinns allcl octogenarians' and they also rePort
-f.r*pt,"f 

costs 35% higher for rhe octogenarians because

of Postopeťative cornplications [1I]' ln another study'

Dr-rrnbor et al. tal<e into account the economic dirnen-

sion an<l refer to several factors whicll increase hospital

costs: lrigh preoPeťati\/e li'sk a5 cletermined by scoring

;;;;;"';"l 
'',';.'terúecl 

proceclr-tres' tlre' total Lecl cell uníts

usecl, ilr,asive morliforing, prolongecl Postoperative ven-

tilation, lcngth of stay in lCU, incidence of postoperative

at.iul fibrilřaticrrr aIrd irrťection' ancl overali length of

i',ospitrt stay. Accoťcling to their' calculations' the costs

oť treatnrerrt fbr' patienls age >7O years at'e 91% higher

tlran irre those for patients age <?O years [31]' Frelich et al'

mention l5% higher hospital costs il1 piltients age >70 years

[6]. ln ttre present sitr'riltion' rvheu the economic vierv on

ruaicat caie is plojectirrg more and more into everyday

practicc, ou, effo.ts should bc orientcd toward these high-

risk 1 atients because rnost of tlre conrplicatíons are related

ro preoperatÍve status irnd can be redttced thror"rgh careful

preoperative conclitioning, gentle operating techniques'

ancl appropriate postopeťative care' In carďac surgery' as

in othel frelcls, there continue to be cleveloped new operat-

ing rnethocls (e.g., nrinimally invasive) that are directed to

oláel patients and lvhich decrease the risk of postoper'ative

compiications ancl mortaliry whilc also reducing ecottontic

costs [321.
'I'he HRQOL improves early aftel cardiac operatiolls

an retnaius lelirtivcly constant in lhe Iorlg term even

atter three years [33], what rnakes the period of one year

after sttr'gcry suÍijcierrt Íbr HRQoL observirtion' Despite

the highel irrciclerrce of cornplications in the older group'

*c hňu íouItcl no cliťfercrrce in postoperative )_IRQOL

24j <0.001

38.8 <o oo l

233 <0.001

11 .9 <0 001

I8.9 <o ool

227 <0.001

35.3 <o'ool

Age ý0 years

n=179

Age >70 years

n=81

Sub-score
;------
i?
a)

-'*

aa

:f

ris

SD

25.4 <0.001

29.6 <0.001

22.8 <0.001

1 5.4 <0.001

16.5 <0.001

21.0 <0.001

3 7.1 <0.001

19.4 <0.001

54.2

34.2

62.7

48.6

50.6

oó'J

48.2

62.3

SD

28. I

39.3

26.6

l 7.8

21.0

22.4

43.3

)04

Mean

35. l

16.7

5r.3

43. I

43. I

ól'3

30.0

54.9

i - r'-'rr.'.af iunctioning, RP - role physical. BP - bodily pain, GH - qeneral

..=.. i'i - 
"'italiry, 

SF - social functioning, RE - rolo emotional' MH - mental
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Figure 1 SF'36 differences in preoperative-HRQOL between survivors and non-sr'rrvivors

PF RP

p<0.001 P=0.018

between the groups age s70 years arld >70 years except

Boctily pain, *hiah i-ptoved more in the <llder: grottp'

S.,rre ,esult was also clescribed by the group oť Gjeilo

[3a]. !íe observecl relatively higlrer valtres"'of preopera-

ii',. sp_go scoťes for HRQOI' in 1'ourrger patients' but

the differences beťween preoperative and postoperatíve

Sir-36 scorcs ruur. gr..tu. in the older group' This

cor-rld leacl to the conclusion that older patients obtain

relatively gťeater bcrreÍit from cardiac surgcťy than do

youngu, páticnts in tlre period of one.year' after surgcty'

rvnerimost of the postoperative complications have bcen

resolved.
Sonre of the eirrlier studies using the SF-36 question-

naire have presented only surnmaries of the SF-36 scores'

Table 7 Characteristics of improvers and non-improvers

gÍoup

BP GH VT 5t R€ MH

p=o.OO7 p<0.001 p<O.OO1 p<0001 p=Ooo2 p<0001

$ 5UrvivoÍs El Non_5urvivors

lmprovers

n=218

Non-improvers

n=42

For exanrple, they report changes \n physical he.alth status

iJ"r*ua io^ p't,yrt'rnl .functiot'tittg role physical' bodily
'ir,,r, 

"ra 
gr,růoí neaLih) and 

'nentu! 
h'ealth status (de'

.iu.d n'o*l; tality, social fnctionitlg, role enlo.tíonal' and

mental healtlt) lil'Zg). hi contrast' we have identified tlte

cltartges in eaclr of the 8 clomains oí HRQOL and have

tlrus been able to give a trrore <letailecl r'iew oíthe patient's

quality of life. we have ttsed sutnntaries of the SF-36 only

in tná ,r-,uttiuariate allalysis, wlriclr, in our opinion' is a

bcttcr and more corl\'enient tool for use as a predictor of

postoperativc course'
We shoulc.l cornrnertt also on the limitations of this

study. 'lhese are nrainly attributable to-the size of the

sttt<iy population (3i0 patients) and the ťollow-up period

(r yá.r).'Neuertheless, lve believe that this study can be

the basis for adclitional reseat'ch rvhich could prove our

concl.rsions and provicle a stronger tool for identifying

Table 8 Multivariate analysis oÍ inÍluence of preoperative

PCS and Mcs scores on postoperative quality oí life

improvement
Variables Mean SD p-value

Ejection fÍaction (%)

Age

BMI

ICU stay time (days)

Hospital slay time (days)

Preoperative PCS

Postoperatlve PCS

Preoperative MCS

PostopeÍative Mc5

10.0 0.17

52 0.4

1.9 0.75

B.B 0 09

23J <0.001

202 <0.001

20.0 <0.001

22.4 <0.001

Gender

Age >70 years

lype of surgery

Preoperative PC5

Preoperative MCS

Constant

6r.0

65.6

29.3

ll

9.1

40.9

66.5

61.)

63.3

30.0

??

1 1.5

ó6.5

0.91I t.4

9.5

4.6

Variable Regression Odds ratio Confidence P value

coefficient interval (95olo)

ao

5.4

23.6

23.3

0.026

0.022

- 4415

1.03

1.02

s2.1 23.2

73.9 rB.B

46.2

74.9

54.1

BMI - Body mass index, ICU - lntensive care unit, PCs - Physical componen(

summary, MCS - Mental component summary.

Pcs - Preopeíative physical component summary, Mcs - PÍeoperative

physical component summaÍy; in brackets are P values íot preoperative

MCS status.
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older people výho ilre likely to experience .HRQOL
i.prou..án, after cardiac stlrgery' During tlre study

f..iod non. of the operative tecirniques were changecl'

,.rd tt.t could probably have redr'rced the potential bias

of our longitudinal samPle'

Conclusions
In onr opinion, the preoperative HRQOL assessment

shoulcl bgan importallt part of the preoperative examin-

ation, especiaily in the lrigh-t'isl< patÍerrts' our Íindings

lead us io co,iclude that older patients rvith relatively

higher cardiac operative risk have lowcr preopcrative

Híqor-, but theý ilre more likely to exhibit signiticant

irnpňvement in irrr'Qot- postoperatively' -I'he group oť

foii.n* age >70 years had more PreoPerative comorbidi-

ii.s o,,.1 higher prevalence of postoperative complications'

but there was Íto sigrriÍicant difÍerence in HRQoL in

conrparison rvitlr the younger group oí patients t year after

,urg.ry (except boctity pain clomain' which improvcd rnorc

in řte'otaet g.oup), wlriclr was t]re'main Íindirrg of tlris

stucly. lí *. ir. *t'l" to offer t}rese patients mor'e gerrtle

operative techniques arrd appropriate postopeťativc cirre'

then ,ve can achieve not oniy significant recir'rctiorr in the

nurnber of postoperative complications and rnoltality but

also irnprovenrent in tlreil HRQOL'

Abbreviations ' '

HRQOL: Health_Íelated quality of liťe; lCU: lntel']sive care unit; 5F_3ó: Shon

fornr 3ó; CABG: Coronary anery bypass gr'ríring: PCS: Ph';sical component

sUmnlaÍy; MCS: Mental compoÍ]ent surnínary'
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Cestovní zpráva Clevela nd, 2.6. - 27 . 6- zo1'4

Ve dnech z. -2]. června jsem měla možnost zúčastnit se Mezinárodního vzdělávacího programu

(lnternational Physician observer Program) a měsíc strávit na oddělení Hrudní a Kardiovaskulární

chirurgii cleveland clinic's sydell and Arnold Miller Family Heart and Vascular lnstitute. Je to jedno

z největších specializovaných pracovišť ve světě, poskytující pacientům Vysoce odbornou a komplexní

lékařskou péči.

Klinika zajišťuje všechny srdeční, hrudní a cévní výkony pod jednotným vedením, na jednom místě,

v jedné budově. Zahrnuje oddělení kardiologie a angiologie, hrudnía kardiovaskulárníchirurgie a cévní

chirurgie. Tato centralizovaná struktura usnadňuje lékařům, zdravotním sestrám a technikům zaměřit

se na problém pacienta a vzájemně spolupracovat na péči o pacienta' Také to zvyšuje schopnost a

možnost současně provádět výzkum, poskytovat vzdělávání a přizpůsobit se výzvám medicíny.

Na klinice je ročně hospitalizovaných asi L3 0OO pacientů. Je tady 416 lůŽek, z toho privátních pokojů

,e Z11,lůžek na koroná rní jed notce 24, JlP lůžek pro srdeční selhání ].0, REs lůžek pro kard iochirurgii a

hrudní chirurgii 76. Ročně se tady uskuteční asi 4200 srdečních operacÍ, kolem L50 transplantaci srdce

a plic, 800 výkonu na ascendentní aortě a oblouku aorty, 1OO otevřených operaci torakoabdominální

aorty a asi 300 endovaskulárních výkonů.

Moje pozice jako pozorovatele vzhledem k velice přísným tamním zákonům mi umoŽňovala se ,,pouze"

na jednotlivé operace a výkony dívat. Vzhledem k tomu, že každý operující chirurg měl na hlavě jako

součást operačního světla ,,head" kameru a všechny operační sály jsou vybavené 4 velkými monitory,

není problém detailně sledovat celý průběh operace. Rovněž to umožňuje aktivně sledovat operaci

celému týmu i těm, kteří přímo do operační rány nevidí. Standardním a stabilním vybavením všech

operačních sálů je i EcHo přistroj, který je s monitory propojený a chirurg má tak možnost před

začátkem operace a po její ukončení sledovat echokardiografický nález a výsledek operace. častokrát

odpojení pacienta od mimotělového oběhu probíhá pod kontinuální ECHO monitorací funkce a

kontraktility srdce.

Celkem je tady 18 operačních sálů, z toho jsou 2 pro dětskou kardiochirurgii a 4 hybridní operační sály

pro transkatétrové implantace aortální chlopně nebo mitrálního klipu a na 2 sálech probíhají hrudní

operace. Denně se operuje průměrně 12-15 pacientů. Velice zajímavým pro mě bylo sledovat

transplantaci srdce a implantace levokomorových srdečních podpor (HeartWare LVAD), které u nás

neděláme. Jinak spektrum operacíje velice podobné našemu (revaskularizace myokardu, plastiky nebo

náhrady chlopní - vzhledem k vyššímu podílu revmatických vad poměrně často a u mladých lidí se

dělají náhrady mitrální chlopně, dále rekonstrukce oblouku aorty, torakoabdominální aorty). Citelná je

tendence k minimálně invazivní chirurgii, kde dominantně všechny izolované chlopenní vady se dělají

z méně invazivního přístupu _ parciální sternotomie, torakotomie.

Důležitým a potěšujícím poznatkem bylo, že naše česká nebo českobudějovická úroveň kardiochirurgie

je srovnatelná s clevelandskou. Rozdílje v objemu financí, které má klinika k dispozici, coŽ se odráŽí na

sofistikovanějším vybaveníoperačních sálu, v možnostech a prostředcích, které jsou tam k dispozici.

Dále jsem měla možnost účastnit se lokální vědecké konference, kde výsledky své dosavadní práce

prezentovali mladí lékaři (fellow) pod vedením některého zkušeného chirurga (staff). Velký důraz a



důležitost se klade jak na soustavné zdokonalování chirurgických dovedností, tak i na kontinuální

edukaci, kdy mladí lékaři jsou aktivně zapojení do vědecké práce. Své výsledky pak prezentují jak

formou přednášek, tak i publikací. Konferenci ráno předcházela přednáška profesora Pedra J' del Nido

( Chief of Cardiac Surgery, Boston Children's Hospital) o chirurgii kongenitálních trikuspidálních vad

v dospělosti.

Pobyt na této popřední klinice mi umoŽnil srovnávat postupy a rozdíly při jednotlivých výkonech' Je

zjevné, že kardiochirurgie se ubírá cestou menšíinvazivity. Naše Kardiocentrum se V této oblasti rovněž

posouvá, získáváme nové zkušenosti a jistě jsou ještě oblasti, kde se tento přístup dá využít'

Naše Kardiocentrum pod vedením prim. MUDr. Mokráčka a MUDr' Pešla iniciovalo a rozvinulo program

transkatétrové implantace aortální chlopně z levostranné torakotomie (TAVI), dále provádíme výkony

na mitrální a/anebo trikuspidální chlopně z pravostranné torakotomie. Ve spolupráci s arytmologii

jsme začali s programem hybridní léčby fibrilace síní torakoskopicky (endoskopický MAZE)' Nedávno

jsme do praxe zavedli chirurgickou revaskularizaci myokardu z levostranné torakotomie' Dalším

programem je minimálně invazivní chirurgie aortální chlopně a použití bezstehových chlopní

(sutureless valve) z pravostranné torakotomie. V oblasti izolované chirurgie aortální chlopně bych

chtěla v následujících měsících začít u všech pacientů využívat přístup z parciálnísternotomie. Výhodou

je zachování lepší stability hrudníku, rychlejší pooperační rekonvalescence, menší riziko ranových

komplikací.

Závěrem bych chtěla poděkovatvedeníNemocnice České Budějovice, a.s. za schválenítéto cesty, dále

řediteli Kardiocentra MUDr. Pešlovi a prim. Mokráčkovi za umožnění a podporu mé snahy vidět a

rozšířit si poznatky a zkušenosti. Neposledně bych chtěla poděkovat Nadaci Kardiocentra České

Budějovice a MUDr. Vamberovi za finančnípodporu spojenou s cestovními náklady.

MUDr. Čanádyová Jú|ia

Kardiocentrum - Kardiochirurgické odd.

Nemocnice České Budějovice, a.s.
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2)

3)

Projekt: Imunomodulace organizmu příjernce na alogenní tkáň pomocí
mezenchymových kmenových buněk

Zpráxa o pokračování prací na projektu:

Cíl projektu
l) Posoudit eÍ-ektivitu MSC zkostní dřerrě potkanťr vnavození imunosuprese /tolerance/

imunonrudulace u potkanů po lreterotopické trarrsplantaci srdce

Určit nejvhodnější protokol irrftrze dřeňových MSC (dávka, nrísto aplikace, timing, event.

kombinace s j inými inrunosupresivarni)

Připravit a natrénovat technikr"r heterotopické transplantace a provézt zák|adni pokus, ve

kterérn by se porovnalo pět sktrpin zviÍat - dvě kontrolní skupiny bez léčby, další skupině

by se imunitní reakce modulovala mezenchymálnínri knrenovými buňkami, čtvrté skupině

by se podával cyklosporirr A a páté skupině by se aplikoval cyklosporin A spolu s infuzí
MSC.

V další činnosti projektu jsenr pokračovala v říjrru a listopadu 2013. 20. l0. 2013 jsem

absolvovala týdenní odborný kurz pro prací s pokusrrýnri zviÍaty, rráklady spojené s kurzem

(cca 5000 Kč) jsem lrradila s prostředků poskytrrutýclr Nadací Kardiocerrtra.

V listopadu 20l3 jseni provedla zák\adní pokus heterotopické trarrsplantace srdce v skupině

potkanu bez antirejekční léčby. Celkem bylo odtrarrsplarrtovárro l0 potkantt,J zrriclr tvořilo
studijní skupirru.

Z prostředků poskytnutých Nadací Kardiocentra České Budějovice byly dále zakoupené

experimentálni zvíÍata, část peněz byla pouŽita pro nákup anesteziologického materiálů a na

cestovní náklady spojené s pobytem na Pracovišti Experirnentální medicírry v IKEM (PEM
rKEM).
Další fáze projektu počítá s rrákupem potkanťr pro pokračovárrí experimentu a léčiv jako

Cyklosporin a kmenové buňky.

16.09.2014 MUDr. .Iťrlia Čanádyová



Zprávazezahran|ční cesty v USA

V říjrru a následně v listopadu jsenr rněl příležitost postupně navštívit 4 americká

kardiochirurgická pracoviště: ohio University Hospital (Colunrbus, olrio), Heart and

Vascular Institute (Forl Meyers, Florida), St. Vincent Medical Center (Bridgeport, New York)

a Barnes-Jewish Hospital of Washington University (St. Louis, Missouri).

Cesta byla poměrně náročná (nalétal jsem přes 30 tisíc km), ale měl jsem skvělou moŽnost se

seznámit s několika přeclními osobnostmi americké kardiochirurgie, se kterými mi bylo

umoŽněno diskutovat na aktuální odborná témata, a kteří mě také v průběhu operací nechali

nahlédnotÚ ''pod ruce". Podařilo se mi tak získat další pohled na kardiochirurgickou praxi na

jiném pracoviŠti. A nyní dovolte uvést několik z mých mnoha postřehů:

obecně se na tamní kardiochirurgii daleko méně šetří' měl jsem častokrát pocit, Že stejnou

práci dokáŽeme udělat s daleko menšími vstupními náklady'

Mladí chirurgové před atestací (residents, fellows) jsou omezeni pracovní dobotr 80

hodiďtýden (pracovní doba včetně přesčasťr), coŽ jinr dává rrroŽnost více se zapojovat do

práce na sále i na oddělení. Standardrrě pÍicházejí do práce na 5. hodinu ranní a nemocnici

opouštějí kolem 6. hodiny odpoledrrí, kdy 7O% času stráví na operačnínr sále, 20oÁ u lůŽka

pacienta a méně neŽ I\Yo administrativními úkony.

Běžně jsou zde vyuŽivány vysokoškolsky vzdělaní rrelékařští pracovníci na administrativní

práci na oddělení (vykazovárrí po.iišt'ovnánr, dokumentace, psarrí propouštěcích zpráv). Zde

vidím zajírnavou možnost do budoucna i pro naší nemocnici - sester-bakalářelďmagister

vycházi ze Zdravotně-sociální fakulty celá řada a nejen v USA 1e znát ekonomický rozdíl pro

nemocnici, zdazaměstná sestru nebo lékaře.

Nemocnice, které jsou z velké větširry zak|ádány jako soukromé ziskové nebo neziskové

spo1ečrrosti, dostávají penize za pacienta, ne tarifem. To přináší někdy aŽ konkurenční boj o

pacienta' kteří pak neváhají za svýrrr chirurgem, pokud jsou přesvědčeni, Že je pro ně tou

nejlepší variantou, cestovat i několik tisíc kilonretrů rrapříč USA. Chirurgové se naopak snaŽí

o co nejlepší sebeprezentaci _ přednáší, publikují, aktivně vystupují v odborných

společnostech _ a tím vytvářejí nejen sobě. ale i nemocnici, kde jsou zaměstnáni, jakýsi

kredit, který následně pouŽijí v "boji'' o pacienta. Přál byclr si, aby se podobné myšlení

postupně dostalo i do našich nemocnic.

Cesta byla podpořena grantem Nadace Kardiocentrum České Budějovice, které bych tímto

rád poděkoval'

MUDr. Vojtěclr Kurfirst

Kardiochirurgické oddělení
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NADACE KARDIOCENTRUM
V,Y

CESKE BUDEJOVICE

lč llz 35 2g2
Klaricova 22,370 04 České Budějovice

zapsánav obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddílN, vložka 781

ZaloŽena22. záíí 1992


