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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

•  r. 2010 ……………… 30 (+ 1) pracovišť

•   r. 2011 ……………… 33 pracovišť

•   r. 2012 ……………… 33 pracovišť  

• r. 2013 ……………… 33 pracovišť 

•   r. 2014 ……………… 35 (+1) pracovišť

•   r. 2015 ……………… 34 (+2) pracovišť

•   r. 2016 ……………. 37 pracovišť

•   r. 2017 ……………  35 pracovišť

•   r. 2018 ……………  35 pracovišť

•   r. 2019 ………… 35 pracovišť



Intervenční výkony v ČR

za rok 2019

Hranice  významného snížení nebo zvýšení počtů

výkonů (ve srovnání s předchozím rokem)

15 %



Intervenční výkony v ČR

za rok 2019

= výkonů významně přibylo

= výkonů významně ubylo

= výkonů bylo stejně nebo           
+/- 1%

(ve srovnání s r.2018)



ČR – rok 2019

● celkem u  16 782  nemocných     (+ 3,0 %)

………… PTA na  20 052 cévách  (+ 2,6 %)

● do  6 425 cév  (- 0,6 %) implantováno  

celkem  6 889 ks  stentů (- 0,2 %)

(ve srovnání s r.2018)



ČR – rok 2019

● celkem u  513 nemocných   (+ 0,6 %)

…… implantováno 573 stentgraftů (+ 0,5 %)

(ve srovnání s r.2018)



PTA větví oblouku aorty

(r.2019)

• celkem   ………  927 nemocných     (- 11,5 %)

……… 974 tepen            (- 8,3 %)

………  768 stent. tepen  (- 17,2 %) 

………  779 stentů            (- 17,9 %)

(ve srovnání s r.2018)

58,9 % nemocných: PTA a.carotis interna



PTA větví oblouku aorty

(r.2019)

• tr.brachioceph.  ……   24 nem.   (- 36,8 %)

• a.subclavia …………….102 nem.   (- 22,7 %)

• a.carotis comm. …….  35 nem.   (- 52,0 %)

• a.vertebralis ………..   54 nem.   (- 8,5 %)

• a.carotis externa ……. 9 nem.   (- 25,0 %)

(ve srovnání s r. 2018)



PTA větví oblouku aorty

(r.2019)

a.carotis interna

• celkem:

……… 546 nemocných   (- 7,0%) 

……… 556 tepen ………   (- 7,2 %)

……… 518 stent. tepen  (- 11,6 %)

……… 527 stentů ………   (- 12,7 %)

(ve srovnání s r. 2018)

(2 pracoviště – 50 a více nemocných za r. 2019 = 24,0 %)

FN Ostrava, České Budějovice



PTA větví oblouku aorty

(r.2019)

intrakraniální tepny :

• celkem u 157 nemocných  (+ 7,5 %)

(ve srovnání s r. 2018)



Stentgrafty (r. 2019)

• abdominální aorta:

………  315 nem.  (+ 1,6 %)

• hrudní aorta:

……… 100 nem.  (- 11,5 %)

(ve srovnání s r. 2018)



Stentgrafty (r. 2019)

• abdominální aorta:

…… 63,5 % nem.: NNH, IKEM, VFN II.int.kl., Olomouc, FN Motol

(5 pracovišť: 30 a více nemocných za r. 2019)

• hrudní aorta:

…… 67,0 % nem.: NNH, FN Plzeň, FN Hradec Králové, 

VFN II. int. klinika, IKEM

(5 pracovišť: 10 a více výkonů za r. 2019)



Stentgrafty (r. 2019)

• Stentgraft do tepny pro nestenotické

postižení:

- 98 nemocných   (+ 12,6 %)

- 104 stentgraftů (+  7,2 %) 

(ve srovnání s r. 2018)



PTA a.renalis (r.2019)

• Celkem:

……… 146 nemocných  (+ 27,0 %)

……… 155 tepen …….    (+ 23,0 %)

……… 124 stent. tepen (+ 17,0 %)

……… 128 stentů ……… (+ 15,3 %)

(ve srovnání s r. 2018)

49,3 % nemocných: Ostrava – Vítkovice, IKEM, FN Ostrava, VFN II. int.kl., 

FN Plzeň

5 pracovišť s více než 10 nemocných za rok 2019 



PTA viscerálních (nepárových) 

větví břišní aorty (r.2019)

r.2008 = 46 nemocných, r.2009 = 50 nemocných, r.2010 = 59 nemocných,

r.2011 = 46 nemocných, r.2012 = 74 nemocných, r.2013 = 56 nemocných,

r.2014 = 70 nemocných, r.2015 = 96 nemocných, r.2016 = 110 nemocných,

r. 2017 = 121 nemocných, r. 2018 = 125 nemocných,

r. 2019 = 128 nemocných

•  u  82,0 % nemocných – implantován stent

(v r. 2018 byl stent implantován u  78,4 % nemocných)

(v r. 2017 byl stent implantován u  84,3 % nemocných) 

(v r. 2016 byl stent implantován u  88,2 % nemocných)

(v r. 2015 byl stent implantován u  78,1 % nemocných)

(v r. 2014 byl stent implantován u  82,9 % nemocných)

(v r. 2013 byl stent implantován u 76,8 % nemocných)



PTA tepen zásobujících DK 

(r.2019)
Distální břišní aorta až pedální tepny:

• celkem:

………  13 220 nemocných   (+ 4,5 %)

……..  16 350 tepen (+ 3,9 %)

………    5 220 stent. tepen  (+ 2,2 %)

………    5 642 stentů           (+ 3,1 %) 

(ve srovnání s r. 2018)

(= 81,9 % ze všech implantovaných stentů v r.2019)



PTA pánevních tepen (r.2019)

(AIC  a  AIE)
• celkem

………… 3 092 nemocných  (+ 4,1 %)

………… 3 433 tepen …….   (+ 3,4 %)

………… 2 828 stent. tepen (+ 4,6 %)

………… 2 963 stentů ………  (+ 3,8 %)

(ve srovnání s r. 2018)

82,4 % tepen bylo stentováno
(v r.2010 – 83,4 %, v r.2011 – 77,9 %,  v r.2012 – 81,0 %, v r.2013 – 80,5 %, v r.2014 – 81,3 %,

v r.2015 – 83,4 %, v r. 2016 – 82,1%,  v r. 2017 – 79,6%, v r. 2018 – 81,4 %)



PTA pánevních tepen (r.2019)

(AIC  a  AIE)

• 83,3 % a.il.com. bylo stentováno

• 81,4 % a.il.ext. bylo stentováno

Více než 180 nem.:  FN USA Brno = 384 nem.

FN Hradec Králové = 241 nem.               

Ostrava Vítkovice = 181 nem.

(= 26,1 % ze všech nemocných)



PTA tepen zásobujících DK 

(r.2019)

• a.prof.fem. …………  0,7 % nemocných

• a.fem.comm. ……… 1,7 % nemocných

• břišní aorta ….……  0,3 % nemocných



PTA periferních bypassů 

(r.2019)

• celkem                          

…….  414 nemocných      (+ 11,3 %)

…….  420 bypassů           (+ 12,6 %)

…….    75 stent. bypassů (+  7,1 %)

…….  84 stentů             (+  7,7 %)

(ve srovnání s r. 2018)



PTA periferních bypassů 

(r.2019)

Více než 40 nemocných:

Třinec Podlesí = 55 nemocných 

IKEM  = 55 nemocných

FN Plzeň = 42 nemocných

(= 36,7 % ze všech nemocných)



PTA a.fem.sup. (r.2019)

● nejpočetnější skupina

● celkem:

……… 3 635 nemocných  (+  0,4 %)

……… 3 705 tepen  …… (+  0,2 %)

……… 1 478 stent.tepen (- 1,9 %)

……… 1 749 stentů …… (+  3,1 %)

(ve srovnání s r. 2018)

(u 70 nemocných PTA na obou DK v jedné době)



PTA a.fem.sup. (r.2019)

• celkem 39,9 % tepen bylo stentováno

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

v r.2008 – 30,3 %, v r.2009 – 32,6 %, v r.2010 – 33,1 %,

v r.2011 – 33,3 %, v r.2012 – 38,3 %, v r.2013 – 37,6 %,

v r.2014 – 40,5 %, v r.2015 – 42,2 %, v r.2016 – 45,3 %

v r.2017 – 42,0%, v r.2018 – 40,8 %)



PTA a.fem.sup. (r.2019)

200 a více nemocných:

Ostrava Vítkovice = 380 nemocných 

FN Hradec Králové = 283 nemocných  

FN USA Brno = 245 nemocných

Třinec Podlesí = 240 nemocných

(= 31,6 % ze všech nemocných)



PTA a.poplitea (r.2019)

• celkem:

………2 262 nemocných (+  6,7 %)

………2 421 tepen ……  (+  3,3 %)

………   626 stent. tepen (+  1,0 %)

………   663 stentů …… (+  5,6 %) 

(ve srovnání s r. 2018)

(u 159 nemocných PTA na obou DK v jedné době)



PTA a.poplitea (r.2019)

•  celkem 25,9 % tepen bylo stentováno

(v r.2005 – 10,3 %,  v r.2006 – 10,7 %, v r.2007 – 16,7%,

v r.2008 – 17,0 %, v r.2009 – 20,8 %, v r.2010 – 19,4 %,

v r.2011 – 20,1 %, v r.2012 – 27,6 %, v r.2013 – 22,7 %,

v r.2014 – 22,8 %, v r.2015 – 29,5 %, v r.2016 – 26,0 %,

v r.2017 – 30,2%, v r.2018 – 26,5 %)



PTA a.poplitea (r.2019)

• Více než 140 nemocných:

Ostrava-Vítkovice = 238 nemocných

FN USA Brno = 207 nemocných

Třinec – Podlesí = 190 nemocných

FN Hradec Králové = 174 nemocných

Olomouc = 148 nemocných          

(= 42,3 % ze všech nemocných)



PTA bércových tepen (r.2019)

● druhá nejpočetnější skupina

• celkem:

………3 457 nemocných (+  6,6 %)

………6 001 tepen …..     (+  6,0 %) 

………   111 stent. tepen (- 17,2 %) 

……….  121 stentů …… (- 12,3 %)

(ve srovnání s r. 2018)

• celkem  1,8 % tepen bylo stentováno

(v r.2009 – 7,0 %, v r.2010 – 5,4 %, v r.2011 – 5,2 %, v r.2012 – 5,3 %, 

v r.2013 – 4,6 %, v r.2014 – 3,8 %, v r.2015 – 3,8 %, v r.2016 – 2,7 %,           

r.2017 – 3,4 %, v r.2018 – 2,4 %)



PTA bércových tepen (r.2019)

- více než 180 nemocných:

Ostrava - Vítkovice = 300 nemocných

Třinec Podlesí = 296 nemocných

FNKV III. int. klinika = 224 nemocných

FN Plzeň = 224 nemocných

FN USA Brno = 201 nemocný

Pardubice = 191 nemocný

Olomouc = 187 nemocných

IKEM = 186 nemocných

Hradec Králové = 185 nemocných 

(= 57,7 % ze všech nemocných) 



A-V shunty (r.2019)

celkem:

………1 808 nemocných (+ 0,8 %)

………1 588 pro stenózu (- 4,3 %)

……… 255 pro uzávěr   (+18,6 %)

? (přebývá 35 nemocných – v r. 2018 - 81) ?

(ve srovnání s r. 2018)

30-krát – implantován stent  (1,7 %)

? Stentgraft?



A-V shunty (r.2019)

• VFN (RDG):  636 nemocných (35,2 %) 

Jediné pracoviště s více než 150 výkonů za r. 2019 

Z celkem 28 pracovišť: 

- 17 pracovišť  méně než 50 výkonů za r. 2019

- 10 pracovišť  méně než 20 výkonů za r. 2019                     

- 5 pracovišť méně než 10 výkonů za r. 2019



Centrální žíly u A-V shuntů

(r.2019)

• celkem:

………152 nemocných   (- 8,4 %)

………163 žil …………. (- 9,4 %)

……… 39 stent. žil      (+ 56,0 %)

……… 35 stentů …….   (+ 34,6 %)

(ve srovnání s r. 2018)



Centrální žíly u A-V shuntů

(r.2019)

• 23,9 % žil bylo stentováno (v r.2018 – 13,9 %)

(FN Plzeň – 73,3 % v r. 2019)

• 4 z 17 pracovišť: více než 10 výkonů za rok

(33,6 % nemocných – z VFN – RDG)



Farmakologické trombolýzy 

(r.2019)

celkem:

…… 960 nemocných  (+ 1,9 %)

……739 tepenných (- 0,7 %)

……221 žilních … (+ 11,6 %)

(ve srovnání s r. 2018)



Farmakologické trombolýzy 

(r.2019)

• 7 (z 27) pracovišť: 50 a více TL za rok

• 14 pracovišť: 20 a méně TL za rok

Více než 100 TL za r.2019 - Ostrava – Vítkovice = 15,3 % nem.

• 23,0 % nemocných = žilní TL
33,5 % nemocných: Ostrava – Vítkovice, VFN II. int.kl.

(v r.2008 – 20,1 %, v r.2009 – 19,8 %,  v r.2010 – 17,0 %, v r.2011 – 19,8, v r.2012 – 23,7 %, v r.2013 – 22,8 %, 

v r.2014 – 20,0 %, v r.2015 – 24,2 %, v r.2016 – 25,0 %, v r.2017 – 22,0 %, v. r.2018 – 21,0 %)        



PTA žil (mimo centrálních žil 

u A-V shuntů)  (r.2019)

• celkem:

… 199 nemocných   (+  4,2 %) 

… 241 žil ………….    (- 0,8 %)

… 114 stent. žil ….  (- 15,6 %)

… 132 stentů ……..  (- 21,0 %)

(ve srovnání s r. 2018)



PTA žil (mimo centrálních žil 

u A-V shuntů)  (r.2019)

• 47,3 % žil bylo stentováno 

(v r.2006 – 69,8 %, v r.2007 – 65,9 %, v r.2008 – 59,9 %, v r.2009 – 67,2 %, v r.2010 – 57,6 %,

v r.2011 – 56,6 %, v r.2012 – 60,0 %, v r.2013 – 56,4 %, v r.2014 – 66,0 %, v r.2015 – 54,4 %, 

v r.2016 – 61,1 %, v r.2017 – 53,7 %, v r.2018 – 55,6 %)

8 (ze 17) pracovišť: více než 10 nemocných za rok

(48,2 % nemocných: FN Hradec Králové, FN Plzeň KZM, VFN II. int. kl.) 



PTA v jiných oblastech 

cévního řečiště (r.2019)

● v.cava sup. ………………  65 nemocných   (+ 3,2 %)

● Tx játra a ledvina ……  22 nemocných   (+ 83,3 %) 

● hrudní aorta ……………. 5 nemocných   (+ 150,0 %)

• v.cava inf. ………………. 20 nemocných  (+  53,8 %)

• a.il.int. ……………………. 13 nemocných  (+  30,0 %)

• tepny zásobující HK … 52 nemocných  (- 40,9 %)

(ve srovnání s r. 2018)



Jiné cévní intervence (r.2019)

• Embolizace: …………….   805 nemocných  (+13,5 %)

(16,4 % - FN Motol KZM)

• TIPS: ………………………..   86 nemocných (- 21,1 %)

(41,9 % - FN Hradec Králové)

• Kavální filtr: ……………   219 nemocných (+ 5,3 %) 

(16,9 % - FN Plzeň KZM)

• Chemoembolizace: ….   293 nem.  (- 9,8 %) 

(26,6 % - FN Brno Bohunice)

(ve srovnání s r. 2018)



Jiné cévní intervence (r.2019)

• Extrakce cizích těles: …  101 nem. (+ 11,0 %)

(25,7 % - VFN II.int. klinika)

• Embolizace v. portae: … 36 nem. (- 25,0 %)

(19,4 % - FN Plzeň)

________________________________

Tx LO, aspirace, SIR, TJB, porty …………
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