
Dětské
kardiocentrum
FN Motol

Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice v Motole je integrované 
kardiologicko-kardiochirurgické pracoviště s celostátní působností, za-
bývající se především diagnostikou a léčbou vrozených a získaných 
onemocnění srdce a velkých cév, poruch srdečního rytmu, poruch 
srdeční funkce a krevního oběhu u rostoucího a vyvíjejícího se je-
dince od fetálního období do 18 let věku. Podílí se rovněž na dia-
gnostice a léčbě dospělých  s vrozenými srdečními vadami. Ročně je 
operováno 400-500 pacientů od nezralých novorozenců po dospělé 
s vrozenými vadami srdce a provedeno kolem 250 katetrizačních in-
tervencí. Dětské kardiocentrum je garantem postgraduální výuky dět-
ské kardiologie v ČR a podílí se na pregraduální výuce pediatrie na  
2. lékařské fakultě University Karlovy. Výsledkem výzkumu je každoročně 
řada odborných článků publikovaných v prestižních časopisech

Kontakt
Adresa: Dětské kardiocentrum, 

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha

sekretariát: tel.: 2 2443 2900, fax: 2 2443 2920 
e-mail: detske.kardiocentrum@fnmotol.cz

přednosta: prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.,  
jan.janousek@lfmotol.cuni.cz

vrchní sestra: Mgr. Dana Křivská,  
dana.krivska@fnmotol.cz

Web: www.fnmotol.cz/detske-kardiocentrum/

Konto darů
10006-17937051/0710 v.s. 2129

Srdíčkáři
občanské sdružení rodičů našich pacientů www.srdickari.cz



Struktura
Kardiologické oddělení má 18 lůžek, včetně 6 monitorova-

ných lůžek pro intermediární kardiologickou péči a 4 lůžka 
pro doprovod hospitalizovaných dětí. Jednotka intenzivní péče 
má 12 lůžek pro pooperační resuscitační a kardiologickou in-
tenzivní péči. Kardiochirurgické oddělení má 2 operační sály 
s mimotělním oběhem. Oddělení kardiopulmonální funkční 
diagnostiky se skládá z echokardiografické laboratoře, katet-
rizační laboratoře a elektrofysiologické laboratoře, ambulant-
ní část z kardiologické ambulance a ambulance pro arytmie  
a kardiostimulaci. Všechna oddělení jsou vybavena špičkovou 
technikou.

Tým
Přednosta: Prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.

Primář kardiologie: MUDr. Peter Kubuš, Ph.D.
Primář kardiochirurgie: MUDr. Roman Gebauer

Vedoucí lékař katetrizace a kardiopulnální funkční diagnostiky: 
Doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D.

Vedoucí lékař JIP: MUDr. Pavel Vojtovič
Vedoucí lékař ambulance: MUDr. Petr Hecht

Vedoucí lékař echokadiografie: MUDr. Viktor Tomek, Ph.D.
Vedoucí lékař elektrofyziologie: MUDr. Peter Kubuš, Ph.D.

Vrchní sestra: Mgr. Dana Křivská
Ú

m
rt

no
st

 %
 

Průměrné skóre komplexity 

30 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
0 

2.5        3.5        4.5        5.5        6.5        7.5        8.5        9.5    10.5 

Dětské kardiocentrum 
2010-2013 

30-denní pooperační úmrtnost 

Výsledky
Průměrná úmrtnost při operacích – včetně operací nejkompli-

kovanějších kritických srdečních vad za posledních 10 let byla 
1,12%. Podle auditu Evropské asociace kardiothorakálních chi-
rurgů (EACTS), srovnávající výsledky evropských dětských kar-
diochirurgických center s přihlédnutím ke komplexitě léčených 
srdečních vad, se Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice  
v Motole umístilo na vynikajícím místě mezi všemi evropskými 
centry (na grafu je vertikální osa úmrtnost v %, horizontální je 
složitost operovaných vad, průměr „bubliny“ odpovídá počtu 
operací. Červená „bublina“ – Dětské kardiocentrum FNM, zele-
ný kříž – průměr evropských center).


