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---------------------------------------------------------------------  
 
Konferencí Jerieho kardio den Krajská zdravotní vzdala hold průkopníku kardiologie na severu Čech 
 
Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Kardiochirurgické oddělení  Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádaly ve čtvrtek 10. října 2019 
nadregionální odbornou konferenci „Jerieho kardio den“. Vzdaly tím hold průkopníku kardiologie na 
severu Čech a jejímu zakladateli v ústecké nemocnici MUDr. Pavlu Jeriemu, čestnému členovi České 
kardiologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi, jenž patřil ke generaci zakladatelů 
kardiologických ambulancí v 60. letech minulého století v tehdejším Československu. 
 
Záštitu nad akcí, která se uskutečnila v aule Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, převzal 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří 
Novák. Akce, jejímiž odbornými garanty byli prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta 
ústecké kardiologické kliniky a MUDr. Miroslav Kolesár, primář kardiochirurgického oddělení Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, se zúčastnilo více než dvě stě zdravotníků z celé České republiky. 
 
„Velice si vážím toho, že konference se účastní významné osobnosti v tomto oboru v České republice, což 
akci dodává velký význam a s velkou pokorou a úctou si vás dovolím pozdravit,“ řekl v úvodu hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Jsem velice rád, že postupně pan premiér a pan ministr zdravotnictví si 
uvědomili, jaký význam v českém zdravotnictví má Krajská zdravotní a konkrétně její vlajková loď Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem. Jaká tu máme špičkové pracoviště a kliniky. Myslím si, že vznikající 
Kardiocentrum je onou třešničkou na dortu, která této reputaci dodá potřebný zvuk,“ zdůraznil. 
 
Účastníky konference také pozdravil, i za přítomného předsedu představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. 
Jiřího Nováka, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, který poděkoval Ústeckému kraji nejen 
za trvalou investiční finanční podporu při obnově nemocnic, ale i finanční podporou akcí - setkávání 
špičkových odborníků, kterým je i tato konference.  „Krajská zdravotní je připravena personálně i materiálně 
na provozování Kardiocentra, jehož šéfem je profesor Pavel Červinka, přednosta kardiologické kliniky ústecké 
Masarykovy nemocnice, která pod jeho vedením dosáhla již řadu úspěchů i na mezinárodní úrovni. Vytvořeny 
byly příznivé podmínky pro vznik oddělení kardiochirurgie ve spolupráci s kardiologickou klinikou a 
oddělením kardioanesteziologie. Všechna tato pracoviště tvoří v současné době právě Kardiocentrum, jehož 
tým zaznamenává dlouhodobě nárůst počtu operací. Pokračují práce na rekonstrukci dalších prostor 
v Masarykově nemocnici pro kardiochirurgické oddělení a také projektové práce na novém pavilonu pro 
Kardiocentrum - kardiologickou kliniku  a kardiochirurgii i hrudní chirurgii včetně operačních sálů, intenzivní 
péče, intermediární péče, standardních lůžek a ambulancí. Společnost předpokládá náklady na vybudování 
nového objektu ve výši zhruba 850 milionů korun. Usilování o získání statutu centra komplexní vysoce 
specializované kardiovaskulární péče od ministerstva zdravotnictví, předpokládám, završíme úspěšně 
v příštím roce,“ uvedl Ing. Petr Fiala.  
 
Po první dopoledním bloku konference věnované MUDr. Pavlu Jeriemu na téma „Srdeční selhání“ následoval 
přímý přenos z katetrizačního sálu, na který odpoledne navázal druhý přenos přenášející živě výkon 
ústeckých kardiologů. V dalších částech se přednášející zaměřili na témata v blocích Nekoronární intervence, 
Kardiochirurgie a Velmi často řešené problémy v kardiologické ambulanci.  
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„Jerieho kardio den navázal na loňský Den Kardiocentra a předchozích 14 ročníků Ústeckých kardiologických 
dnů. Nemohu jej hodnotit jinak než jako velice úspěšný, za což patří dík nejen přednášejícím a ostatním 
účastníkům konference, ale také vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, ve kterých mají obory vztahující 
se k péči o lidské srdce velkou oporu. Širší lékařská společnost se měla možnost seznámit s novinkami 
v kardiovaskulární péči jak po teoretické, tak po praktické stránce. V loňském roce vzniklo v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem Kardiocentrum, které tvoří kardiologická klinika, kardiochirurgické a  
kardioanesteziologické oddělení. V současné době je naším hlavním cílem získání statutu komplexního 
kardiovaskulárního centra,“ vyzdvihl prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., FSCAI, přednosta kardiologické 
kliniky. 
 
„Děkuji vedení společnosti Krajská zdravotní za úsilí, které projektu budování kardiochirurgického oddělení 
věnuje. Jmenovitě Ing. Jiřímu Novákovi, předsedovi představenstva Krajské zdravotní, Ing. Petru Fialovi, 
generálnímu řediteli Krajské zdravotní, MUDr. Josefu Liehnemu, řediteli zdravotní péče Masarykovy 
Nemocnice v Ústí nad Labem, prof. MUDr. Pavlu Červinkovi, Ph.D., FESC, FSCAI, přednostovi ústecké 
kardiologické klinice. Poděkování patří i všem mým kolegům a kolegyním, kteří se podíleli na přípravě 
projektu kardiochirurgického oddělení v Ústí nad Labem, ale i těm, kteří do tohoto projektu vstoupili později 
a v současné době s láskou pečují  o naše pacienty,“ zdůraznil MUDr. Miroslav Kolesár, primář ústeckého 
kardiochirurgického oddělení. 
 
MUDr. Pavel Jerie 
 
Koncem minulého roku zemřel ve věku nedožitých 91 let významný český kardiolog MUDr. Pavel Jerie, který 
byl u počátků kardiologie v tehdejším Severočeském kraji. Dr. Jerie patřil do generace lékařů, kteří v 60. letech 
zakládali v Československu kardiologické ambulance. Od roku 1956 zastával funkci krajského kardiologa. Po 
událostech roku 1968 emigroval do Švýcarska, kde úspěšně pracoval v klinickém výzkumném oddělení známé 
firmy Sandoz. Pavel Jerie aktivně vedl studie s novými antihypertenzivy a také stál u počátků léčby 
chronického srdečního selhání inhibitory ACE. V roce 1989 inicioval v Československu první prospektivní 
randomizovanou studii o vlivu inhibitoru ACE spiraprilu v léčbě chronického srdečního selhání. V české 
lékařské veřejnosti byl před rokem 1968 znám především jako autor vynikající učebnice Kardiologie 
praktického lékaře (SNZL 1964 a 1967). Z této publikace se v té době učili i internisté před atestacemi. Dr. Jerie 
byl jmenován čestným členem České kardiologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. V roce 
2009 vyšla vzpomínková kniha dr. Pavla Jerieho Pro koho je medicína? Světem za lepšími léky (Praha, 
Academia 2009, edice paměť), ve které popsal svůj složitý, ale krásný a bohatě naplněný život. Pavel Jerie 
zanechal trvalou stopu mezi lékaři i pacienty nejen v Ústeckém kraji, ale v celém Československu.  
 
Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu 
 

      
 
 
Zdroj: info@kzcr.eu 

mailto:info@kzcr.eu

