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Statistické údaje o počtu 
PTA 

a cévních intervencí v ČR

• r. 2003  ……………… 26 pracovišť

• r. 2004  ……………… 31 pracoviště

• r. 2005  ……………… 33 pracovišť

• r. 2006  ……………… 34 pracovišť

• r. 2007  ……………… 32 pracovišť

• r. 2008  ………………. 31 pracovišť

• r. 2009  ……………… 30 pracovišť



Intervenční výkony v ČR
za rok 2009

Hranice  významného snížení nebo zvýšení počtů
výkonů (ve srovnání s předchozím rokem)

15 %15 %



Intervenční výkony v ČR
za rok 2009

= výkonů významně přibylo

= výkonů významně ubylo

= výkonů bylo stejně nebo           
+/- 1%

(ve srovn(ve srovnáánníí s r.200s r.20088))



ČR – rok 2009

● celkem u  13 361  nemocných   (+ 18,5 %)
………… PTA na  16 329 cévách   (+ 19,3 %)

● celkem u  249 nemocných   (+ 1,6 %)
……… implantováno 274 stentgraftů (+ 5,8 %)

(Chybí počty z NNH a z Příbrami !!!)

(ve srovn(ve srovnáánníí s r.200s r.20088))



ČR – rok 2009

• do 4 847 cév    (+ 15,9 %) implantováno   
celkem  5 265 ks  stentů (+ 17,6 %)

(+ stenty v jiných oblastech: HDŽ, DDŽ, v.portae …… )

• implantováno celkem   274 různých   
stentgraftů (+ 5,8 %)

(ve srovn(ve srovnáánníí s r.2008)s r.2008)



PTA větví oblouku aorty
(r.2009)

• celkem   ……… 901 nemocných    (+ 14,3 %)
……… 926 tepen            (+ 13,5 %)
……… 845 stent. tepen  (+ 16,1 %)
……… 866  stentů (+ 16,1 %)

(ve srovn(ve srovnáánníí s r.2008)s r.2008)

58,3 % nemocných: PTA a.carotis interna



PTA větví oblouku aorty
(r.2009)

• tr.brachioceph.  …… 28 nem.  (+ 3,7 %)

• a.subclavia …………….114 nem.  (- 3,4 %)
• a.carotis comm. ……. 36 nem.   (- 10,0 %)
• a.vertebralis   ……….  82 nem.   (+ 26,2 %)
• a.carotis externa …….13 nem.   (+ 225 %) !!!

(ve srovn(ve srovnáánníí s r. 2008)s r. 2008)



PTA větví oblouku aorty
(r.2009)

a.carotis internaa.carotis interna
• celkem:

……… 525 nemocných   (+ 14,9 %)(+ 14,9 %)
……… 541 tepen ……… (+ 12,9 %)(+ 12,9 %)
……… 533 stent. tepen (+ 15,4 %)+ 15,4 %)
……… 545 stentů ……… (+ 14,7 %)(+ 14,7 %)

(ve srovn(ve srovnáánníí s r. 2008)s r. 2008)

(4 pracovi(4 pracoviššttěě –– 50 a v50 a vííce nemocných za r. 2009)ce nemocných za r. 2009)



PTA větví oblouku aorty
(r.2009)

intrakraniintrakraniáálnlníí tepny :tepny :

• celkem u 103 nemocných  (+ 33,8 %)(+ 33,8 %)

(ve srovn(ve srovnáánníí s r. 2008)s r. 2008)



Stentgrafty (r. 2009)

• abdominabdomináálnlníí aorta:aorta:

……… 164 nem.  (- 5,2 %)
• hrudnhrudníí aorta:aorta:

……… 47 nem.  (- 13,0 %)
(Chybí počty z NNH !!!)

(ve srovn(ve srovnáánníí s r. 2008)s r. 2008)



Stentgrafty (r. 2009)

•• abdominabdomináálnlníí aorta:aorta:

……… 18,3 % nemocných: FN Olomouc

4 pracoviště: 15 a více výkonů za r. 2009

•• hrudnhrudníí aorta:aorta:

……… 21,3 % nem.: FN Hradec Králové

(jediné pracoviště s 10 výkony za r. 2009)



PTA a.renalis (r.2009)

• celkem:                    ((ve srovnve srovnáánníí s r. 2008s r. 2008))

……… 265 nemocných   (- 1,5 %)
……… 298 tepen …….    (- 2,6 %)
……… 270 stent. tepen (- 4,6 %)
……… 277 stentů ……… (- 5,1 %)

18,1 % nemocných: VFN II. int. klinika   

2 pracoviště: více než 30 nemocných za rok 2009

(II. int. klinika VFN a Ostrava-Vítkovice = 31,3% nem.)



PTA viscerálních 
(nepárových) větví břišní

aorty (r.2009)

r.2005 = 18 nemocných,  r.2006 = 23 nemocných

r.2007 = 47 nemocných,  r.2008 = 46 nemocných

r.2009 = 50 nemocných

• u  78,0 % nemocných – implantován stent

(v r. 2008 byl stent implantován u 82,6 % nemocných)

(v r. 2007 byl stent implantován u 93,6 % nemocných)



PTA tepen zásobujících DK 
(r.2009)

/dist/distáálnlníí bbřřiiššnníí aorta aaorta ažž pedpedáálnlníí tepny/tepny/

• celkem:                       ((ve srovnve srovnáánníí s r. 2008s r. 2008))
……… 9 094 nemocných    (+ 16,1 %)
……..  11 767 tepen            (+ 16,3 %)
……… 3 538 stent. tepen  (+ 18,7 %)
……… 3 906 stentů (+ 21,0 %)

(= 74,2 % ze všech implantovaných stentů v r.2009)



PTA pánevních tepen (r.2009)
(AIC  a  AIE)

• celkem ((ve srovnve srovnáánníí s r. 2008s r. 2008))

………… 2 044 nemocných  (+ 11,5 %)
………… 2 247 tepen …….   (+ 7,7 %)
………… 1 778 stent. tepen (+ 14,3 %)
………… 1 851 stentů ……… (+ 13,7 %)

87,0 % tepen bylo stentováno
(v r.2008 – 74,6 %)



PTA pánevních tepen (r.2009)
(AIC  a  AIE)

• 89,3 % a.il.com.a.il.com. bylo stentováno

(v r.2008 – 76,5%)

• 84,9 % a.il.ext.a.il.ext. bylo stentováno

(v r.2008 – 72,6%)

Více než 180 nem.: FN Hradec Králové = 200 nem.



PTA tepen zásobujících DK 
(r.2009)

• a.prof.fem.a.prof.fem. ………… 1,0 % nemocných

• a.fem.com.a.fem.com. ………… 1,3 % nemocných

• bbřřiiššnníí aortaaorta ………… 0,3 % nemocných



PTA periferních bypassů
(r.2009)

• celkem                          

…….  316 nemocných    (+ 25,4 %)
…….  304 bypassů (+ 11,8 %)
…….   89 stent. bypassů (+ 34,9 %)
…….   96 stentů (+ 39,1 %)

(ve srovn(ve srovnáánníí s r. 2008)s r. 2008)



PTA a.fem.sup. (r.2009)

(ve srovn(ve srovnáánníí s r. 2008)s r. 2008)

• celkem:

………2 731 nemocných (+ 12,2 %)(+ 12,2 %)
………2 881 tepen  …… (+ 13,5 %)(+ 13,5 %)
……… 938 stent.tepen (+ 22,0 %)

……… 1 032 stentů …… (+ 16,6 %)(+ 16,6 %)

(u 150 nemocných PTA na obou DK v jedné době)



PTA a.fem.sup. (r.2009)

• celkem 32,6 % tepen bylo stentováno

(v r.2005 – 18,3 %, v r.2006 – 22,9 %, v r.2007 – 28,6 %,   

v r.2008 – 30,3 %)

Více než 200 nemocných:

Ostrava Vítkovice = 227 nemocných 

FN USA Brno = 211 nemocných



PTA a.poplitea (r.2009)

(ve srovn(ve srovnáánníí s r. 2008)s r. 2008)

• celkem:
………1 570 nemocných (+ 20,8 %)(+ 20,8 %)
………1 686 tepen …… (+ 19,6%)(+ 19,6%)
……… 350 stent. tepen (+ 45,8 %) !!!(+ 45,8 %) !!!
……… 358 stentů …… (+ 39,8 %)(+ 39,8 %)

(u 116 nemocných PTA na obou DK v jedn(u 116 nemocných PTA na obou DK v jednéé dobdoběě))



PTA a.poplitea (r.2009)

• celkem 20,8 % tepen bylo stentováno

(v r.2005 – 10,3 %,  v r.2006 – 10,7 %, v r.2007 – 16,7%,
v r.2008 – 17,0 %)

Více než 140 nemocných:  
Ostrava-Vítkovice = 163 nemocných

FN USA Brno = 146 nemocných

(= 19,7 % ze všech PTA AP)



PTA bércových tepen (r.2009)

(ve srovn(ve srovnáánníí s r. 2008)s r. 2008)

• celkem:

………2 190 nemocných  (+ 22,1 %)(+ 22,1 %)
………4 384 tepen …..     (+ 23,0 %)(+ 23,0 %)
……… 306 stent. tepen (+ 18,2 %)
……….  338 stentů …… (+ 14,6 %) 

• celkem 7,0 % tepen bylo stentováno
(v r. 2008 – 7,3 %)



PTA bércových tepen (r.2009)

více než 200 nemocných: 
FN Brno Bohunice = 251 nemocných

Třinec Podlesí = 223 nemocných

IKEM = 222 nemocných

(= 31,8 % nemocných)



A-V shunty (r.2009)

(ve srovn(ve srovnáánníí s r. 2008)s r. 2008)

• celkem:

………1 901 nemocných ((-- 0,5 %)0,5 %)
………1 592 pro stenózu (+ 0,1 %)(+ 0,1 %)
……… 295 pro uzávěr  ((-- 3,9 %)3,9 %)

? (chybí 14 nemocných)

18-krát – implantován stent  (1,0 %)(1,0 %)



A-V shunty (r.2009)

• VFN (RDG):  810 nemocných (42,6 %) 

Více než 200 výkonů za r. 2008: 
VFN –RDG a Plzeň-Bory

Z celkem 25 pracovišť: 

- 18 pracovišť méně než 50 výkonů za r. 2009

- 9 pracovišť méně než 20 výkonů za r. 2009

- 6 pracovišť méně než 10 výkonů za r. 2009



A-V shunty (r.2009)

Rekanalizace uzávěru:
• Hradec Králové ……. u 35,6 % nemocných

• FN Ostrava   ………… u 35,3 % nemocných 

• Třinec Podlesí ……… u 30,4 % nemocných

• Ostrava-Vítkovice … u 28,6 % nemocných

• VFN – RDG ………..  u 12,0 % nemocných

(ze všech rekanalizací uzávěrů – 32,9 % ve VFN-RDG)



Centrální žíly u A-V shuntů
(r.2009)

(ve srovn(ve srovnáánníí s r. 2008)s r. 2008)

• celkem:

………105 nemocných   (- 22,2 %)
………131 žil …………. (- 13,2 %)
……… 18 stent. žil      (+ 28,6 %)(+ 28,6 %)
……… 19 stentů …….   (+ 35,7 %)



Centrální žíly u A-V shuntů
(r.2009)

• 13,7 % žil bylo stentováno 

• 3 ze 14 pracovišť: více než 10 výkonů za rok

(23,8 % nemocných – z VFN – RDG)



Farmakologické trombolýzy 
(r.2009)

(ve srovn(ve srovnáánníí s r. 2008)s r. 2008)

• celkem:
……930 nemocných  (+ 13,3 %)(+ 13,3 %)

……746 tepenných (+ 13,7 %)(+ 13,7 %)
……184 žilních … (+ 11,5 %)(+ 11,5 %)



Farmakologické trombolýzy 
(r.2009)

• 7 (z 25) pracovišť: 50 a více TL za rok

• 10 pracovišť: 15 a méně TL za rok

• 19,8 % nemocných = žilní TL

(v r.2006 – 20,5 %, v r.2007 – 20,6 %,

v r. 2008 – 20,1 %)



PTA žil (mimo centrálních žil 
u A-V shuntů)  (r.2009)

(ve srovn(ve srovnáánníí s r. 2008)s r. 2008)

• celkem:
…144 nemocných   (- 13,8 %)
…177 žil ………….    (- 16,5 %)
…119 stent. žil ….  (- 6,3 %)
…134 stentů ……..  (- 8,2 %)



PTA žil (mimo centrálních žil 
u A-V shuntů)  (r.2009)

• 67,2 % žil bylo stentováno 
(v r.2005 – 70,2 %,  v r.2006 – 69,8 %, v r.2007 – 65,9 %,

v r.2008 – 59,9 %) 

5 (z 16) pracovišť: více než 10 nemocných za rok
(19,4 % nemocných – II. interní klin. VFN)



PTA v jiných oblastech 
cévního řečiště (r.2009)

● v.cava sup. …………… 43 nemocných  (+ 30,3 %)
●Tx játra a ledvina …… 7 nemocných

● hrudní aorta …………… 7 nemocných

• v.cava inf. …………… 23 nemocných   (+ 109,1 %) !!!
• v. portae ………………… 2 nemocní

• a.il.int. ………………… 24 nemocných   (+ 242,9 %) !!!
(54,2 % PTA AII – DIA FNKV)

• tepny zásobující HK  … 23 nemocných



Jiné cévní intervence (r.2009)

• Embolizace: ……… 421 nemocných  (+ 34,5 %)

•• Embolizace tumoru: Embolizace tumoru: ………… 214214 nem.  nem.  (+ 15,7 %)(+ 15,7 %)
• TIPS: ………………….  119119 nemocných (+ 22,7 %)(+ 22,7 %)

(50,4 % - ve FN Hradec Králové)

• Kavální filtr: ……… 257 nemocných (+ 9,4 %) (+ 9,4 %) 
• Chemoembolizace: ……… 169 nem.  (+ 55,1 %) !!!
____________________________________________

• Extrakce cizích těles: ……….  56 nemocných

(z toho v Hradci Králové:  21,4 %)


