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zdravotní gramotnosti, říká praktická lékařka  Akutní srdeční infarkt je velmi závažný stav a nemocní s výše 
uvedenými příznaky mohou být v akutním… 

8. Kardiologové se připravují na boom infarktů a selhání srdce 

Online ● salina-brno.cz (Regionální zprávy) ● 5. 5. 2022, 0:07 

Vydavatel: CCB, spol. s r. o. ● Rubrika: Aktuality 

Odkaz: https://www.salina-brno.cz/aktuality/3306-kardiologove-se-pripravuji-na-boom-infarktu-a-

selhani-srdce 

…Jak ovlivní válka na Ukrajině a růst životních nákladů v Česku rozvoj nemocí srdce? O tomto a dalších tématech 
bude debatovat 2 500 členů České kardiologické společnosti (ČKS) na svém 30. výročním sjezdu, který startuje v 
neděli 8. května v Brně. Horkým tématem kuloárů bude také… 

https://www.prazskypatriot.cz/kardiologove-se-kvuli-inflaci-i-valce-na-ukrajine-pripravuji-na-boom-infarktu-a-selhani-srdce/
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https://www.ceskozive.cz/2022/05/03/priznaky-akutniho-infarktu-neni-jen-o-bolesti-na-hrudi-jak-nemoc-jeste-poznat-vysvetluje-mudr-ostadal/
https://www.salina-brno.cz/aktuality/3306-kardiologove-se-pripravuji-na-boom-infarktu-a-selhani-srdce
https://www.salina-brno.cz/aktuality/3306-kardiologove-se-pripravuji-na-boom-infarktu-a-selhani-srdce


9. Zanedbávání prevence se vymstí 

Tisk ● Právo; str. 29 (Zprávy / Politika) ● 5. 5. 2022 

Vydavatel: BORGIS a.s. (cz-00564893) ● Autor: Václav Pergl ● Rubrika: ZDRAVÍ 

 

10. Bude více infarktů a selhání srdce. Profesor Linhart vysvětluje, 

jakou roli v tom hraje chudnutí obyvatel 

Online ● ctidoma.cz (Regionální zprávy) ● 5. 5. 2022, 13:01 

Vydavatel: CENTA a.s. 

Odkaz: https://www.ctidoma.cz/node/69306 

…Jak ovlivní válka na Ukrajině a růst životních nákladů v Česku rozvoj nemocí srdce? O tomto a dalších tématech 
bude debatovat 2 500 členů České kardiologické společnosti (ČKS) na svém 30. výročním sjezdu, který startuje v 
neděli 8. března v Brně… 

11. Pojišťovny nově hradí léky na srdeční selhání. Dosud moderní 

léčbu proplácely pouze diabetikům 

Online ● helpnet.cz (Jiné) ● 6. 5. 2022, 8:02 

Vydavatel: BMI sdružení, z.s. (cz-69346968) 

Odkaz: https://www.helpnet.cz/aktualne/pojistovny-nove-hradi-leky-na-srdecni-selhani-dosud-

moderni-lecbu-proplacely-pouze 

… společnosti (ČKS), který začíná v neděli 8. května v Brně.  „Glifloziny prodlužují život našim pacientům, kteří 
trpí srdečním selháním. Léky totiž umí zlepšit podmínky pro práci srdečního svalu hned na několika úrovních,“ 

https://www.ctidoma.cz/node/69306
https://www.helpnet.cz/aktualne/pojistovny-nove-hradi-leky-na-srdecni-selhani-dosud-moderni-lecbu-proplacely-pouze
https://www.helpnet.cz/aktualne/pojistovny-nove-hradi-leky-na-srdecni-selhani-dosud-moderni-lecbu-proplacely-pouze


říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, předseda České kardiologické společnosti.  Léčbu hradily 
zdravotní pojišťovny dosud pouze lidem… 

12. Když klesají příjmy, přibývá nemocí srdce. Pojišťovny začaly 

proplácet lék na srdeční selhání 

Online ● vitalia.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 6. 5. 2022, 12:07 

Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://www.vitalia.cz/clanky/infarkt-a-srdecni-selhani-novy-lek-hrazeny-pojistovnou/ 

… povede ke zvýšení úmrtí na nemoci srdce. Data shromážděná po finanční krizi v Irsku v roce 2010 například 
potvrdila nárůst úmrtnosti na infarkty, srdeční selhání apod., a to o více než 10 %,“ říká Aleš Linhart , předseda 
České kardiologické společnosti (ČKS).  S nárůstem infarktů, srdečních selhání a dalších chorob srdce již 
kardiologové počítali v souvislosti s… 

13. Když klesají příjmy, přibývá nemocí srdce. Pojišťovny začaly 

proplácet lék na srdeční selhání 

Online ● vitalia.cz – FACEBOOK ● 6. 5. 2022, 18:38 

Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://www.facebook.com/vitaliacz/posts/10158892054227239  

… povede ke zvýšení úmrtí na nemoci srdce. Data shromážděná po finanční krizi v Irsku v roce 2010 například 
potvrdila nárůst úmrtnosti na infarkty, srdeční selhání apod., a to o více než 10 %,“ říká Aleš Linhart , předseda 
České kardiologické společnosti (ČKS).  S nárůstem infarktů, srdečních selhání a dalších chorob srdce již 
kardiologové počítali v souvislosti s… 

14. Když selže srdce, život prodlouží glifloziny, říká prof. Linhart. 

Vysvětluje, pro koho jsou zdarma 

Online ● ctidoma.cz (Regionální zprávy) ● 7. 5. 2022, 0:00 

Vydavatel: CENTA a.s. 

Odkaz: https://www.ctidoma.cz/zdravi/kdyz-selze-srdce-zivot-prodlouzi-glifloziny-rika-prof-linhart-

vysvetluje-pro-koho-jsou-zdarma 

… úrovních ,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, předseda České kardiologické společnosti. Léčbu 
hradily zdravotní pojišťovny dosud pouze lidem, kteří trpěli cukrovkou. Od začátku května si za ně nemusí 
připlácet pacienti, u nichž srdce selhává, ale diabetes nemají.  Léky budou brzy bez omezení  U těch, kteří jsou 
zároveň diabetici, také snižují… 

15. Infarkt ročně dostane 15 tisíc Čechů 

Online ● medicina.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 7. 5. 2022, 7:02 

Vydavatel: PANAX Co, s.r.o. 

Odkaz: https://medicina.cz/clanky/13955/34/Infarkt-rocne-dostane-15-tisic-cechu 

… mezi lopatky, do levé paže či ramene. „Vzácněji pacienty také bolí pravá ruka, záda nebo třeba dolní čelist. Může 
se stát, že bolest v těchto lokalizacích je i silnější než za hrudní kostí,“ říká prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., FESC, 
předseda České asociace akutní kardiologie České kardiologické společnosti (ČKS). Někteří pacienti nemusí 
vnímat bolest jako… 

https://www.vitalia.cz/clanky/infarkt-a-srdecni-selhani-novy-lek-hrazeny-pojistovnou/
https://www.facebook.com/vitaliacz/posts/10158892054227239
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https://www.ctidoma.cz/zdravi/kdyz-selze-srdce-zivot-prodlouzi-glifloziny-rika-prof-linhart-vysvetluje-pro-koho-jsou-zdarma
https://medicina.cz/clanky/13955/34/Infarkt-rocne-dostane-15-tisic-cechu


16. Stres ohrožuje srdce, kardiologové chtějí vrátit Čechy k 

prevenci 

Tisk ● Právo; str. 9 (Zprávy / Politika) ● 7. 5. 2022 

Vydavatel: BORGIS a.s. 

 

17. Kardiologové očekávají vyšší výskyt nemocí srdce, vliv má 

covid i uprchlíci 

Online ● Česká tisková kancelář (Tiskové agentury) ● 7. 5. 2022, 7:10 

Vydavatel: Česká tisková kancelář 

…Kardiologové očekávají vyšší výskyt nemocí srdce, zejména srdečního selhání a infarktu. Vliv má strach z nákazy 
v nemocnici v době covidu-19, odkládání prevence i válka na Ukrajině. V uprchlické vlně přicházejí i lidé s 
nemocemi srdce, válka a související ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom 
informovala Česká kardiologická společnost (ČKS), jejíž členové se setkají od neděle v Brně na 30. výročním 
sjezdu. 
"Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický 
status řady lidí. Z několika studií víme, že propad životní úrovně velmi pravděpodobně povede ke zvýšení úmrtí 
na nemoci srdce," uvedl předseda ČKS Aleš Linhart. Studie po finanční krizi v roce 2010 z Irska podle něj potvrdila 
nárůst úmrtnosti o více než deset procent. Vyšší počty onemocnění přitom kardiologové čekali už kvůli pandemii 
koronaviru. Na začátku v roce 2020 převládal strach z nákazy. "Nemocní se obávali volat záchrannou službu a 
dorazit do nemocnice, aby se nenakazili koronavirem. Nebyli tím pádem včas správně ošetřeni a nedostali léčbu, 
která po infarktu snižuje riziko úmrtí," uvedl předseda České asociace akutní kardiologie ČKS Petr Ošťádal. Ze 
stejných důvodů lidé odkládali i preventivní prohlídky. 
Dopady má i samotný covid-19. Po infekci hrozí podle americké studie o 70 procent vyšší riziko infarktu nebo 
vzniku srdečního selhání. Prodělání covidu tak lékaři zařadili mezi rizikové faktory podobně jako vysoký 
cholesterol nebo genetické predispozice. "Ukazuje se, že takzvaný dlouhý covid neboli postcovidový syndrom 
nepříznivě ovlivňuje naše pacienty. Nezřídka se komplikace objevují i rok po prodělání samotného covidu. 
Zaznamenali jsme více pacientů s poruchami srdečního rytmu," dodal Linhart. Nejohroženější jsou pacienti, kteří 
museli být s covidem-19 hospitalizovaní na JIP. Komplikace po prodělané nákaze mají nejčastěji právě lidé se 
srdečním selháním, plicními nemocemi nebo diabetem. V ordinacích si nejčastěji stěžují na velkou únavu a otoky 
končetin. 
Počty uprchlíků z Ukrajiny, kteří by už vyhledali kardiologa, podle ČKS zatím nejsou příliš velké, lékaři ale 
očekávají postupný nárůst. Podle odhadů je v ČR zhruba 300.000 běženců, velkou část tvoří děti a mladé ženy. 
"U pacientů, které jsme až dosud vyšetřovali, zjišťujeme jisté nesrovnalosti. V porovnání s našimi standardy je u 
některých z nich zavedená léčba nedostatečná nebo naopak nadbytečná," popsal předseda České asociace 



ambulantních kardiologů ČKS Ivan Karel. Setkávají se podle něj s pacienty s nevhodnou léčbou vysokého krevního 
tlaku, srdečního selhání, arytmií, chlopenních vad nebo hyperlipidemie, tedy vysoké hladiny tuků v krvi. 
Epidemii srdečních nemocí se lékaři snaží zmírnit apelem na prevenci. "Zcela zásadní je, aby si pacienti hlídali 
hladinu svého cholesterolu, chodili na pravidelné kontroly, užívali správně léky a měli zdravý životní styl, tedy aby 
nekouřili, pravidelně se hýbali a jedli zdravě," sdělil přednosta I. interní kliniky – kardiologické Fakultní 
nemocnice Olomouc a místopředseda ČKS Miloš Táborský. 
Srdečním selháním, tedy postupným zhoršením stavu natolik, že už srdce není schopno dostatečně čerpat krev, 
onemocnění ročně 60.000 lidí. Dalších 15.000 ročně postihne infarkt. Pro jeho úspěšnou léčbu je nejdůležitější 
včasná lékařská pomoc, až polovina lidí ale do nemocnice přijede pozdě. Podcení totiž příznaky, kterými kromě 
typické bolesti na hrudi může být i její pálení, bolest břicha, pocit tuhé čelisti nebo bolest konečků prstů. Bolest na 
hrudi je obvykle trvalá, pálivá nebo tlaková. Může vystřelovat mezi lopatky, do levé paže či ramene. "Někteří 
pacienti nemusí vnímat bolest jako nejsilnější příznak. Mnohem více je například trápí dušnost," doplnil Ošťádal. S 
takovými příznaky je třeba neodkladně volat zdravotnickou záchrannou službu. 
Před 60 lety umíralo na infarkt navzdory transportu do nemocnice 30 procent pacientů, v současné době je to šest 
procent. Častější je úmrtí dřív, než se pacient do péče lékařů dostane. "Při infarktu se zpravidla ucpe koronární 
tepna, která zásobuje srdce krví. Buňky nedostávají kyslík a čím déle tento stav trvá, tím více buněk odumírá. 
Zásadní je proto tepnu co nejdříve znovu zprůchodnit, a docílit tak co nejmenšího poškození srdečního svalu," 
uvedl Linhart.… 

18. Kardiologové očekávají vyšší výskyt nemocí srdce, vliv má 

covid i uprchlíci 

Online ● ceskenoviny.cz (Zprávy / Politika) ● 7. 5. 2022, 7:10 

Vydavatel: Česká tisková kancelář 

Odkaz: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kardiologove-ocekavaji-vyssi-vyskyt-nemoci-srdce-vliv-ma-

covid-i-uprchlici/2202737  

…projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická společnost (ČKS), jejíž 
členové se setkají od neděle v Brně na 30. výročním sjezdu. "Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen energií a dalších 
komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že… 

19. Kardiologové očekávají vyšší výskyt nemocí srdce, vliv má 

odkládání prevence i válka 

Online ● newsbox.cz (Zprávy / Politika) ● 7. 5. 2022, 8:53 

Odkaz: https://newsbox.cz/zpravy/kardiologove-ocekavaji-vyssi-vyskyt-nemoci-srdce-vliv-ma-
odkladani-prevence-i-valka-jnh0y7o3 

… se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická společnost (ČKS), jejíž 
členové se setkají od neděle v Brně na 30. výročním sjezdu. "Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen energií a dalších 
komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status… 

20. Kardiologové očekávají vyšší výskyt nemocí srdce, zejména 

srdečního selhání a infarktu 

Online ● eurozpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 7. 5. 2022, 8:55 

Vydavatel: INCORP a.s. 

Odkaz: https://eurozpravy.cz/domaci/zdravotnictvi/kardiologove-ocekavaji-vyssi-vyskyt-nemoci-srdce-
zejmena-srdecniho-selhani-a-infarktu.18ec3eb4/ 

… dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická společnost 
(ČKS), jejíž členové se setkají od neděle v Brně na 30. výročním sjezdu. "Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen 
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energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že 
propad životní úrovně… 

21. Kardiologové očekávají vyšší výskyt nemocí srdce, vliv má 

covid i uprchlíci 

Online ● globe24.cz (Zprávy / Politika) ● 7. 5. 2022, 8:59 

Vydavatel: INCORP a.s. 

Odkaz: https://globe24.cz/domov/kardiologove-ocekavaji-vyssi-vyskyt-nemoci-srdce-vliv-ma-covid-i-

uprchlici.73c376b1 

… projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická společnost (ČKS), jejíž 
členové se setkají od neděle v Brně na 30. výročním sjezdu. "Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen energií a dalších 
komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že… 

22. Očekává se více infarktů – kvůli covidu a uprchlíkům 

Online ● iportal24.cz (Zprávy / Politika) ● 7. 5. 2022, 9:40 

Rubrika: Domácí 

Odkaz: https://www.iportal24.cz/domaci/ocekava-se-vice-infarktu-kvuli-covidu-a-uprchlikum/ 

… ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická 
společnost (ČKS), jejíž členové se setkají od neděle v Brně na 30. výročním sjezdu. »Válka na Ukrajině, nárůst 
inflace, cen energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika 
studií víme, že propad životní úrovně… 

23. Příznaky akutního infarktu není jen o bolesti na hrudi. Jak 

nemoc ještě poznat vysvětluje MUDr. Ošťádal 

Online ● ceskozive.cz (Zprávy / Politika) ● 7. 5. 2022, 10:30 

Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://www.ceskozive.cz/2022/05/07/priznaky-akutniho-infarktu-neni-jen-o-bolesti-na-hrudi-
jak-nemoc-jeste-poznat-vysvetluje-mudr-ostadal/ 

… asociace akutní kardiologie České kardiologické společnosti (ČKS), a dodává: „Někteří pacienti nemusí vnímat 
bolest jako nejsilnější příznak. Mnohem více je například trápí dušnost.“ Akutní srdeční infarkt je velmi závažný 
stav a nemocní s výše uvedenými příznaky mohou být v akutním… 

24. Kardiologové očekávají vyšší výskyt nemocí srdce, zejména 

srdečního selhání a infarktu 

Online ● eurozpravy.cz – FACEBOOK ● 7. 5. 2022, 13:10 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: h https://www.facebook.com/120250914680166/posts/5207791155926091/  

… dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická společnost 
(ČKS), jejíž členové se setkají od neděle v Brně na 30. výročním sjezdu. "Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen 
energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že 
propad životní úrovně… 

https://globe24.cz/domov/kardiologove-ocekavaji-vyssi-vyskyt-nemoci-srdce-vliv-ma-covid-i-uprchlici.73c376b1
https://globe24.cz/domov/kardiologove-ocekavaji-vyssi-vyskyt-nemoci-srdce-vliv-ma-covid-i-uprchlici.73c376b1
https://www.iportal24.cz/domaci/ocekava-se-vice-infarktu-kvuli-covidu-a-uprchlikum/
https://www.ceskozive.cz/2022/05/07/priznaky-akutniho-infarktu-neni-jen-o-bolesti-na-hrudi-jak-nemoc-jeste-poznat-vysvetluje-mudr-ostadal/
https://www.ceskozive.cz/2022/05/07/priznaky-akutniho-infarktu-neni-jen-o-bolesti-na-hrudi-jak-nemoc-jeste-poznat-vysvetluje-mudr-ostadal/
https://eurozpravy.cz/domaci/zdravotnictvi/kardiologove-ocekavaji-vyssi-vyskyt-nemoci-srdce-zejmena-srdecniho-selhani-a-infarktu.18ec3eb4/


25. Kardiologové očekávají vyšší výskyt nemocí srdce, vliv má 

covid a propad životní úrovně 

Online ● zdravotnickydenik.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 7. 5. 2022, 15:30 

Vydavatel: Media Network s.r.o. 

Odkaz: https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/05/kardiologove-ocekavaji-vyssi-vyskyt-nemoci-srdce-
vliv-ma-covid-a-propad-zivotni-urovne/ 

…Profesor Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti, jejíž členové od zítra jednají v Brně. Foto: 
Tomáš Cikrt  DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA  Lékařská komora: Nošení roušek ve zdravotnickém zařízení lze nařídit i 
nadále  5.5.2022  Kardiologové očekávají… 

26. Kardiologové se připravují na boom infarktů a selhání srdce 

Online ● epochaplus.cz (Jiné) ● 7. 5. 2022, 17:08 

Vydavatel: RF HOBBY s.r.o. 

Odkaz: https://epochaplus.cz/kardiologove-se-pripravuji-na-boom-infarktu-a-selhani-srdce/ 

…Jak ovlivní válka na Ukrajině a růst životních nákladů v Česku rozvoj nemocí srdce? O tomto a dalších tématech 
bude debatovat 2 500 členů České kardiologické společnosti (ČKS) 8. března v Brně na svém výročním sjezdu.  
Řadu kardiologů také trápí pacienti s postcovidem, u… 

27. Chudší Česko bude čelit epidemii infarktů, varují data. Vliv má 

i covid 

Online ● seznamzpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 7. 5. 2022, 18:43 

Vydavatel: Seznam.cz, a.s. 

Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-chudsi-cesko-bude-celit-epidemii-

infarktu-varuji-data-vliv-ma-i-covid-201347 

…, předseda České kardiologické společnosti (ČKS). Odkazuje například na data shromážděná po finanční krizi v 
Irsku v roce 2010. Ta v souvislosti s krizí potvrdila nárůst úmrtnosti na infarkty, srdeční selhání a podobné příčiny 
o více než 10 procent.  O tom, že se ekonomická situace a s ní spojené zhoršení životního stylu či stres odráží na 
zdraví populace a výskytu… 

28. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● prazska.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 7. 5. 2022, 21:01 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. 

Odkaz: https://prazska.drbna.cz/zpravy/zdravi/8883-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-srdce-

shoduji-se-kardiologove.html 

… ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická 
společnost. Nemocní se báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen 
energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že 
propad životní úrovně velmi… 

https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/05/kardiologove-ocekavaji-vyssi-vyskyt-nemoci-srdce-vliv-ma-covid-a-propad-zivotni-urovne/
https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/05/kardiologove-ocekavaji-vyssi-vyskyt-nemoci-srdce-vliv-ma-covid-a-propad-zivotni-urovne/
https://epochaplus.cz/kardiologove-se-pripravuji-na-boom-infarktu-a-selhani-srdce/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-chudsi-cesko-bude-celit-epidemii-infarktu-varuji-data-vliv-ma-i-covid-201347
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-chudsi-cesko-bude-celit-epidemii-infarktu-varuji-data-vliv-ma-i-covid-201347
https://prazska.drbna.cz/zpravy/zdravi/8883-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-srdce-shoduji-se-kardiologove.html
https://prazska.drbna.cz/zpravy/zdravi/8883-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-srdce-shoduji-se-kardiologove.html


29. Čeští kardiologové se snaží zabránit epidemii srdečních 

chorob 

Online ● blesk.cz (Společenské) ● 8. 5. 2022, 5:00 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER a.s. ● Rubrika: Události 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/711419/valka-drahota-a-inflace-cesti-lekari-
ocekavaji-boom-infarktu-a-selhani-srdce.html 

… kardiologické společnosti (ČKS). S nárůstem infarktů, srdečních selhání a dalších chorob srdce již 
kardiologové počítali v souvislosti s pandemií koronaviru, která sužovala poslední dva roky celý svět.  Epidemie 
srdečních nemocí  „Nemocní se obávali volat záchrannou službu a dorazit do nemocnice, aby se nenakazili 
koronavirem. Nebyli tím pádem včas správně ošetřeni a… 

30. Chudší Česko bude čelit epidemii infarktů, varují data. Vliv má 

i covid 

Online ● seznamzpravy.cz – FACEBOOK ● 78 5. 2022, 7:00 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/1737035843238717/posts/3306631559612463/  

…, předseda České kardiologické společnosti (ČKS). Odkazuje například na data shromážděná po finanční krizi v 
Irsku v roce 2010. Ta v souvislosti s krizí potvrdila nárůst úmrtnosti na infarkty, srdeční selhání a podobné příčiny 
o více než 10 procent.  O tom, že se ekonomická situace a s ní spojené zhoršení životního stylu či stres odráží na 
zdraví populace a výskytu… 

31. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● prazska.drbna.cz – FACEBOOK ● 8. 5. 2022, 7:50 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/100307671455380/posts/561677318651744/  

… ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická 
společnost. Nemocní se báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen 
energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že 
propad životní úrovně velmi… 

32. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● hradecka.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 8. 5. 2022, 18:10 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. 

Odkaz: https://hradecka.drbna.cz/zpravy/12839-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-srdce-shoduji-

se-kardiologove.html 

… ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická 
společnost. Nemocní se báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen 
energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že 
propad životní úrovně velmi… 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/711419/valka-drahota-a-inflace-cesti-lekari-ocekavaji-boom-infarktu-a-selhani-srdce.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/711419/valka-drahota-a-inflace-cesti-lekari-ocekavaji-boom-infarktu-a-selhani-srdce.html
https://www.facebook.com/1737035843238717/posts/3306631559612463/
https://www.facebook.com/100307671455380/posts/561677318651744/
https://hradecka.drbna.cz/zpravy/12839-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-srdce-shoduji-se-kardiologove.html
https://hradecka.drbna.cz/zpravy/12839-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-srdce-shoduji-se-kardiologove.html


33. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● olomoucka.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 8. 5. 2022, 19:11 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. 

Odkaz: https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/zdravi/25296-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-srdce-
shoduji-se-kardiologove.html 

… ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická 
společnost. Nemocní se báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen 
energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že 
propad životní úrovně velmi… 

34. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● hradecka.drbna.cz – FACEBOOK ● 8. 5. 2022, 19:36 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/HKDrbna/posts/7268056859931132  

… ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická 
společnost. Nemocní se báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen 
energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že 
propad životní úrovně velmi… 

35. Infarkt ročně dostane 15 tisíc Čechů, někteří jej podcení, asi 10 

% z nich jej do tří let prodělá znovu 

Online ● tojesenzace.cz (Společenské) ● 8. 5. 2022, 20:20 

Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://tojesenzace.cz/2022/05/08/infarkt-rocne-dostane-15-tisic-cechu-nekteri-jej-podceni-asi-

10-z-nich-jej-do-tri-let-prodela-znovu/ 

… tlaková. Může vystřelovat mezi lopatky, do levé paže či ramene. „Vzácněji pacienty také bolí pravá ruka, záda 
nebo třeba dolní čelist. Může se stát, že bolest v těchto lokalizacích je i silnější než za hrudní kostí,“ říká prof. 
MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., FESC, předseda České asociace akutní kardiologie České kardiologické společnosti 
(ČKS), a dodává: „Někteří… 

36. Kardiologové se připravují na boom infarktů a selhání srdce 

Online ● epochaplus.cz – FACEBOOK ● 8. 5. 2022, 20:43 

Vydavatel: RF HOBBY s.r.o. 

Odkaz: h https://www.facebook.com/epochaplus/posts/5326158034100888  

…Jak ovlivní válka na Ukrajině a růst životních nákladů v Česku rozvoj nemocí srdce? O tomto a dalších tématech 
bude debatovat 2 500 členů České kardiologické společnosti (ČKS) 8. března v Brně na svém výročním sjezdu.  
Řadu kardiologů také trápí pacienti s postcovidem, u… 

https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/zdravi/25296-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-srdce-shoduji-se-kardiologove.html
https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/zdravi/25296-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-srdce-shoduji-se-kardiologove.html
https://www.facebook.com/HKDrbna/posts/7268056859931132
https://tojesenzace.cz/2022/05/08/infarkt-rocne-dostane-15-tisic-cechu-nekteri-jej-podceni-asi-10-z-nich-jej-do-tri-let-prodela-znovu/
https://tojesenzace.cz/2022/05/08/infarkt-rocne-dostane-15-tisic-cechu-nekteri-jej-podceni-asi-10-z-nich-jej-do-tri-let-prodela-znovu/
https://epochaplus.cz/kardiologove-se-pripravuji-na-boom-infarktu-a-selhani-srdce/


37. Přibude infarktů a selhání srdce kvůli covidu a válce 

Tisk ● Mladá fronta DNES; str. 5 (Zprávy / Politika) ● 9. 5. 2022 

Vydavatel: MAFRA, a.s. 

 

38. Kvůli covidu přibývá nemocí srdce 

Online ● tojesenzace.cz (Společenské) ● 9. 5. 2022, 2:33 

Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://tojesenzace.cz/2022/05/09/kvuli-covidu-pribyva-nemoci-srdce/ 

… kardiologové na 30. výročním sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS), který startuje 8. května v Brně.  
„Ukazuje se, že takzvaný dlouhý covid neboli postcovidový syndrom nepříznivě ovlivňuje naše pacienty. Nezřídka 
se komplikace objevují i rok po prodělání samotného covidu. Zaznamenali jsme více pacientů s poruchami 
srdečního rytmu. Údaje ze zahraničí ale ukazují… 

39. Čeští kardiologové se připravují na epidemii infarktů a 

srdečních selhání 

Online ● terapie.digital (Zdravotnictví / Medicína) ● 9. 5. 2022, 8:50 

Vydavatel: Care Comm, s.r.o. 

Odkaz: https://terapie.digital/article-root/kongresy/cesti-kardiologove-se-pripravuji-na-epidemii-
infarktu-a-srdecnich-selhani.html?authToken=null 

…Jak ovlivní válka na Ukrajině a růst životních nákladů v Česku rozvoj nemocí srdce? Také o těchto tématech 
diskutovalo na 2500 členů České kardiologické společnosti (ČKS) na svém 30. výročním sjezdu v Brně. „Válka na 
Ukrajině, nárůst inflace, cen energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status… 

40. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● karlovarska.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 9. 5. 2022, 11:31 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. 

Odkaz: https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/zdravi/5818-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-srdce-
shoduji-se-kardiologove.html 

… ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická 
společnost. Nemocní se báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen 
energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že 
propad životní úrovně velmi… 

https://tojesenzace.cz/2022/05/09/kvuli-covidu-pribyva-nemoci-srdce/
https://terapie.digital/article-root/kongresy/cesti-kardiologove-se-pripravuji-na-epidemii-infarktu-a-srdecnich-selhani.html?authToken=null
https://terapie.digital/article-root/kongresy/cesti-kardiologove-se-pripravuji-na-epidemii-infarktu-a-srdecnich-selhani.html?authToken=null
https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/zdravi/5818-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-srdce-shoduji-se-kardiologove.html
https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/zdravi/5818-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-srdce-shoduji-se-kardiologove.html


41. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● karlovarska.drbna.cz – FACEBOOK ● 9. 5. 2022, 11:53 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/KVDrbna/posts/1426690554440875  

… ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická 
společnost. Nemocní se báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen 
energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že 
propad životní úrovně velmi… 

42. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● drbna.cz (Regionální zprávy) ● 9. 5. 2022, 13:00 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. 

Odkaz: https://www.drbna.cz/zpravy/zdravi/9342-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-srdce-

shoduji-se-kardiologove.html 

… ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická 
společnost. Nemocní se báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen 
energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí… 

43. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● budejcka.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 9. 5. 2022, 13:41 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. 

Odkaz: https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/34803-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-

srdce-shoduji-se-kardiologove.html 

… ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická 
společnost. Nemocní se báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem. „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen 
energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že 
propad životní úrovně velmi… 

44. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● budejcka.drbna.cz – FACEBOOK ● 9. 5. 2022, 13:39 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/budejckadrbna/posts/7962417040438668  

… ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická 
společnost. Nemocní se báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen 
energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že 
propad životní úrovně velmi… 

https://www.facebook.com/KVDrbna/posts/1426690554440875
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https://www.facebook.com/budejckadrbna/posts/7962417040438668


45. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● drbna.cz – FACEBOOK ● 9. 5. 2022, 14:10 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/Drbna/posts/2200749920087890  

… ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická 
společnost. Nemocní se báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen 
energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že 
propad životní úrovně velmi… 

46. Kardiologové se připravují na boom infarktů a selhání srdce 

Online ● zezdravotnictvi.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 9. 5. 2022, 14:59 

Rubrika: Zprávy 

Odkaz: https://zezdravotnictvi.cz/zpravy/kardiologove-se-pripravuji-na-boom-infarktu-a-selhani-srdce/ 

… ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů.  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen energií a dalších 
komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že propad životní 
úrovně velmi pravděpodobně povede ke zvýšení úmrtí na nemoci srdce,“ uvedl předseda České kardiologické 
společnosti (ČKS) Aleš Linhart.  Studie po… 

47. Události v regionech (Brno) 

Televize ● Události v regionech (Brno) (ČT1 + ČT24) ● 9. 5. 2022, 18:00 

Vydavatel: ČESKÁ TELEVIZE 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-

brno/322281381990509/ 
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48. Nemocí srdce ubývalo, covid vše změnil. A další krize to může 

zhoršit, říká kardiolog 

Online ● zpravy.aktualne.cz (Zprávy / Politika) ● 9. 5. 2022, 17:55 

Vydavatel: Economia, a.s. ● Rubrika: Domácí 

Odkaz: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nemoci-srdce-kardiolog-
linhart/r~be693246cf6f11eca9b1ac1f6b220ee8/ 

… přitom závisí i na stresu či na tom, v jakých podmínkách žijeme, říká předseda České kardiologické 
společnosti Aleš Linhart.  V posledních letech jako by starostí neustále přibývalo. Nejdřív pandemie covidu, pak 
válka na Ukrajině, zdražování. Hodně se píše o tom, nakolik se to odrazí v naší psychice… 

49. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● liberecka.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 9. 5. 2022, 19:12 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. 

Odkaz: https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/29591-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-
srdce-shoduji-se-kardiologove.html 

… ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická 
společnost. Nemocní se báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen 
energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že 
propad životní úrovně velmi… 

50. Nemocí srdce ubývalo, covid vše změnil. A další krize to může 

zhoršit, říká kardiolog 

Online ● zpravy.aktualne.cz – FACEBOOK ● 9. 5. 2022, 21:25 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/137301989386/posts/10159062493894387/  

… přitom závisí i na stresu či na tom, v jakých podmínkách žijeme, říká předseda České kardiologické 
společnosti Aleš Linhart.  V posledních letech jako by starostí neustále přibývalo. Nejdřív pandemie covidu, pak 
válka na Ukrajině, zdražování. Hodně se píše o tom, nakolik se to odrazí v naší psychice… 

51. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● liberecka.drbna.cz – FACEBOOK ● 9. 5. 2022, 23:00 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/587185791311712/posts/5530808803616028/  

… ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická 
společnost. Nemocní se báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen 
energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že 
propad životní úrovně velmi… 
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52. Studio 6: Prevence infarktů a selhání srdce 

Televize ● Studio 6 (ČT1) ● 10. 5. 2022, 5:59 

Vydavatel: ČESKÁ TELEVIZE 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/222411010100510/ 

 

53. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● jihlavska.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 10. 5. 2022, 7:51 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. 

Odkaz: https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/zdravi/17342-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-srdce-

shoduji-se-kardiologove.html 

… se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická společnost. Nemocní se 
báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen energií a dalších komodit 
zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že propad životní úrovně 
velmi pravděpodobně povede… 

54. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● brnenska.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 10. 5. 2022, 7:32 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. 

Odkaz: https://brnenska.drbna.cz/zpravy/zdravi/24256-kvuli-covidu-i-valce-hrozi-vice-nemoci-srdce-
shoduji-se-kardiologove.html 

… se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická společnost. Nemocní se 
báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen energií a dalších komodit 
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zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že propad životní úrovně 
velmi pravděpodobně povede… 

55. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● jihlavska.drbna.cz – FACEBOOK ● 10. 5. 2022, 7:53 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/JihlavskaDrbna/posts/4808575505920715  

… se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická společnost. Nemocní se 
báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen energií a dalších komodit 
zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že propad životní úrovně 
velmi pravděpodobně povede… 

56. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● brnenska.drbna.cz – FACEBOOK ● 10. 5. 2022, 7:57 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/BrnenskaDrbna/posts/7463735667001916  

… se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická společnost. Nemocní se 
báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen energií a dalších komodit 
zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že propad životní úrovně 
velmi pravděpodobně povede… 

57. Zdravotní pojišťovny nově hradí léky na srdeční selhání 

Online ● terapie.digital (Zdravotnictví / Medicína) ● 10. 5. 2022, 8:40 

Vydavatel: Care Comm, s.r.o. 

Odkaz: https://terapie.digital/zpravodajstvi/z-domova/zdravotni-pojistovny-nove-hradi-leky-na-

srdecni-selhani.html?authToken=null 

… prodlužují život našim pacientům, kteří trpí srdečním selháním. Léky totiž umí zlepšit podmínky pro práci 
srdečního svalu hned na několika úrovních,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, předseda České 
kardiologické společnosti. Léčbu hradily zdravotní pojišťovny dosud pouze lidem s diabetem, ostatně glifloziny 
byly na trh původně uvedeny jako… 

58. Kvůli covidu přibývá nemocí srdce 

Online ● florence.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 10. 5. 2022, 9:01 

Odkaz: https://www.florence.cz/zpravodajstvi/covid-19/kvuli-covidu-pribyva-nemoci-srdce/ 

… debatovali kardiologové na 30. výročním sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS), který se konal od 8. 
května v Brně. „Ukazuje se, že takzvaný dlouhý covid neboli postcovidový syndrom nepříznivě ovlivňuje naše 
pacienty. Nezřídka se komplikace objevují i rok po prodělání samotného covidu. Zaznamenali jsme více pacientů s 
poruchami srdečního rytmu. Údaje ze… 
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59. Kvůli covidu přibývá nemocí srdce 

Online ● florence.cz – FACEBOOK ● 10. 5. 2022, 12:14 

Odkaz: https://www.facebook.com/Florencecasopis/posts/5413048848734669  

… debatovali kardiologové na 30. výročním sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS), který se konal od 8. 
května v Brně. „Ukazuje se, že takzvaný dlouhý covid neboli postcovidový syndrom nepříznivě ovlivňuje naše 
pacienty. Nezřídka se komplikace objevují i rok po prodělání samotného covidu. Zaznamenali jsme více pacientů s 
poruchami srdečního rytmu. Údaje ze… 

60. Kardiolog Linhart o uprchlících: Mívají nemoci srdce, které už 

u nás nejsou 

Online ● blesk.cz (Společenské) ● 10. 5. 2022, 15:43 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER a.s. ● Rubrika: Brno – Zprávy 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/711989/kardiolog-linhart-o-

uprchlicich-mivaji-nemoci-srdce-ktere-uz-u-nas-nejsou.html 

…Kardiolog Linhart o uprchlících: Mívají nemoci srdce, které už u nás nejsou  Již čtvrtým rokem je předsedou 
České kardiologické společnosti. Aleš Linhart (58) se nyní mimo jiné zabývá zdravotními problémy 
ukrajinských uprchlíků. Přiznává přitom, že ho úroveň tamního zdravotnictví příjemně udivila. Na druhou stranu 
mívají nemoci srdce, které jsou u nás už… 

61. Těm, kteří prodělali covid, hrozí až o 70 % vyšší riziko 

infarktu. Jak poznat jeho příznaky? 

Online ● novinykraje.cz (Regionální zprávy) ● 10. 5. 2022, 17:26 

Rubrika: Zprávy 

Odkaz: https://www.novinykraje.cz/kralovehradecky/2022/05/10/tem-kteri-prodelali-covid-hrozi-az-o-
70-vyssi-riziko-infarktu-jak-poznat-jeho-priznaky/ 

… někteří příznaky skutečně mohou být zavádějící. Podle informací České kardiologické společnosti se totiž 
infarkt může projevit nejen všeobecně známou bolestí nebo pálením na hrudi, v levém rameni a paži či mezi 
lopatkami, ale také bolestí v oblasti dolní čelisti či náhlou dušností.  Předejít infarktu pak samozřejmě úplně 
možné není, lze ale minimálně zapracovat na… 

62. Zdecimované zdravotnictví: restartu po covidu obnově brání 

vyhořelý personál, zanedbaná péče i ceny energií 

Online ● ihned.cz (Zprávy / Politika) ● 10. 5. 2022, 18:46 

Vydavatel: Economia, a.s. 

Odkaz: https://archiv.hn.cz/c1-67067960-zdecimovane-zdravotnictvi-restartu-po-covidu-obnove-brani-

vyhorely-personal-zanedbana-pece-i-ceny-energii 

… Petr Ošťádal.  Jeho kolega z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Petr Němec přitakává. Podle něj 
za dva roky klesl počet operací o dvacet procent. „Důsledkem je prodloužení čekacích dob, které se nyní pohybují 
kolem 3 až 4 měsíců. Dříve byly čekací lhůty většinou do měsíce. Závažné stavy se snažíme operovat, jak nejdřív to 
lze, tím se ale zase… 
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63. Zdecimované zdravotnictví: restartu po covidu brání vyhořelý 

personál, zanedbaná péče i ceny energií 

Tisk ● Hospodářské noviny; str. 3 (Zprávy / Politika) ● 11. 5. 2022 

Vydavatel: Economia, a.s. ● Rubrika: Zdravotní péče 

 



64. Kardiologové se připravují na boom infarktů a selhání srdce 

Online ● medicina.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 11. 5. 2022, 7:02 

Vydavatel: PANAX Co, s.r.o. 

Odkaz: https://medicina.cz/clanky/13956/34/Kardiologove-se-pripravuji-na-boom-infarktu-a-selhani-
srdce 

…Jak ovlivní válka na Ukrajině a růst životních nákladů v Česku rozvoj nemocí srdce? O tomto a dalších tématech 
debatovalo 2 500 členů České kardiologické společnosti (ČKS) na svém 30. výročním sjezdu, v neděli od 8. do 
10. března 2022 v Brně. Horkým tématem… 

65. Po covidu o 70 % vyšší pravděpodobnost onemocnění srdce 

Online ● terapie.digital (Zdravotnictví / Medicína) ● 11. 5. 2022, 8:11 

Vydavatel: Care Comm, s.r.o. 

Odkaz: https://terapie.digital/article-root/kongresy/po-covidu-o-70-vyssi-pravdepodobnost-
onemocneni-srdce.html?authToken=null 

… objevují i rok po prodělání samotného covidu. Zaznamenali jsme více pacientů s poruchami srdečního rytmu. 
Údaje ze zahraničí ale ukazují, že stoupá výskyt všech kardiovaskulárních nemocí,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, 
DrSc., FESC, FCMA, předseda České kardiologické společnosti, a dodává: „Víme, že vzhledem k počtu lidí, kteří 
prodělali těžkou formu covidu, se… 

66. Po covidu o 70 % vyšší pravděpodobnost onemocnění srdce 

Online ● terapie.digital – FACEBOOK ● 11. 5. 2022, 9:57 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/Terapie.digital/posts/2998061523791641  

… objevují i rok po prodělání samotného covidu. Zaznamenali jsme více pacientů s poruchami srdečního rytmu. 
Údaje ze zahraničí ale ukazují, že stoupá výskyt všech kardiovaskulárních nemocí,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, 
DrSc., FESC, FCMA, předseda České kardiologické společnosti, a dodává: „Víme, že vzhledem k počtu lidí, kteří 
prodělali těžkou formu covidu, se… 

67. Kvůli covidu i válce hrozí více nemocí srdce, shodují se 

kardiologové 

Online ● olomoucka.drbna.cz – FACEBOOK ● 11. 5. 2022, 13:29 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/DrbnaOlomoucka/posts/342632454524282   

… ekonomické dopady se projeví i na zdraví Čechů. V tiskové zprávě o tom informovala Česká kardiologická 
společnost. Nemocní se báli do nemocnice, aby se nenakazili covidem  „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen 
energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní socioekonomický status řady lidí. Z několika studií víme, že 
propad životní úrovně velmi… 
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68. Zdecimované zdravotnictví: restartu po covidu obnově brání 

vyhořelý personál, zanedbaná péče i ceny energií 

Online ● Hospodářské noviny – FACEBOOK ● 11. 5. 2022, 13:40 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/93433992603/posts/10159808386977604/  

… Petr Ošťádal.  Jeho kolega z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Petr Němec přitakává. Podle něj 
za dva roky klesl počet operací o dvacet procent. „Důsledkem je prodloužení čekacích dob, které se nyní pohybují 
kolem 3 až 4 měsíců. Dříve byly čekací lhůty většinou do měsíce. Závažné stavy se snažíme operovat, jak nejdřív to 
lze, tím se ale zase… 

69. Kardiologové se připravují na boom infarktů a selhání srdce 

Online ● podpora-zdravi.cz (Životní styl / Móda) ● 11. 5. 2022, 19:24 

Rubrika: Aktuality 

Odkaz: https://www.podpora-zdravi.cz/2022/05/kardiologove-se-pripravuji-na-boom-infarktu-a-

selhani-srdce/ 

…Jak ovlivní válka na Ukrajině a růst životních nákladů v Česku rozvoj nemocí srdce? O tomto a dalších tématech 
debatovalo 2 500 členů České kardiologické společnosti (ČKS) na svém 30. výročním sjezdu, v neděli od 8. do 
10. března 2022 v Brně. Horkým tématem byl m.j. nárůst srdečních… 

70. Deprese a infarkty. Zdražování a válka deptají Čechy 

Online ● tydenikhrot.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 12. 5. 2022, 12:01 

Vydavatel: HROT, s.r.o. 

Odkaz: https://www.tydenikhrot.cz/clanek/deprese-infarkty-zdrazovani-valka-na-ukrajine-deptaji-cechy 

… kardiologové. „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní 
socioekonomický status řady lidí. Z několika relevantních studií víme, že propad životní úrovně velmi 
pravděpodobně povede ke zvýšení úmrtí na nemoci srdce,“ uvedl profesor Aleš Linhart, předseda České 
kardiologické společnosti. Podle kardiologa například data… 

71. Deprese a infarkty. Zdražování a válka deptají Čechy 

Online ● tydenikhrot.cz – FACEBOOK ● 13. 5. 2022, 8:23 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/tydenikhrot/posts/582544743267571  

… kardiologové. „Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen energií a dalších komodit zcela jistě negativně ovlivní 
socioekonomický status řady lidí. Z několika relevantních studií víme, že propad životní úrovně velmi 
pravděpodobně povede ke zvýšení úmrtí na nemoci srdce,“ uvedl profesor Aleš Linhart, předseda České 
kardiologické společnosti. Podle kardiologa například data… 
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72. Srdce Čechům zastaví covid, válka i inflace 

Tisk ● 5 plus 2 – Brněnsko, Blanensko a Vyškovsko; str. 5 (Regionální zprávy) ● 13. 5. 2022 
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73. Zajímavosti z regionů (Brno) 

Televize ● Zajímavosti z regionů (Brno) (ČT1) ● 15. 5. 2022, 6:00 

Vydavatel: ČESKÁ TELEVIZE 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10091245326-zajimavosti-z-regionu-
brno/322281381910515/ 

 

74. Kardiologové se připravují na boom infarktů a selhání srdce. 

Na vině je válka na Ukrajině, ale také inflace. 

Online ● all4fun.cz (Životní styl / Móda) ● 15. 5. 2022, 8:52 

Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://all4fun.cz/zivotni-styl/zdravi/kardiologove-se-pripravuji-na-boom-infarktu-a-selhani-

srdce-na-vine-je-valka-na-ukrajine-ale-take-inflace/ 

…Kardiologové se připravují na boom infarktů a selhání srdce. Na vině je válka na Ukrajině, ale také inflace.  Zdraví  
Jak ovlivní válka na Ukrajině a růst životních nákladů v Česku rozvoj nemocí srdce? O tomto a dalších tématech 
debatovalo 2 500 členů České kardiologické společnosti (ČKS) na svém 30. výročním sjezdu v Brně.  „Válka na 
Ukrajině, nárůst… 
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