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Deset let čekala na nové plíce. Lékaři z VFN nakonec ženu vyléčili za několik 
hodin 
 
Deset let bojovala čtyřiapadesátiletá paní Lilija z Ukrajiny s chronickou plicní hypertenzí. Ukrajinští lékaři ji 
léčili pomocí léků na ředění krve, nakonec ji poslali do Indie na transplantaci srdce a plic. Nenašel se ale vhodný 
dárce. Do Čech se dostala v době války. Její zhoršující se zdravotní stav ji nakonec dovedl až do Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze, kde ji za několik hodin kardiochirurgové unikátní operací a dočasným přerušením 
krevního oběhu odoperovali plicní hypertenzi, a tím ji zachránili život. 
 
Paní Lilija přijela se svou rodinou do České republiky v březnu, když začala na Ukrajině válka. Zůstala u svého syna, 
který již několik let žije v severních Čechách. Kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu a nedostatku léků poslali 
severočeští lékaři Ukrajinku do pražské VFN na vyšetření. „Paní Lilija měla velké štěstí, že se po všech peripetiích, 
které zažila, dostala nakonec do Všeobecné fakultní nemocnice. Před deseti lety prodělala plicní embolii, 
dlouhodobě užívala léky na ředění krve a ukrajinští lékaři dokonce uvažovali o transplantaci srdce a plic. 
Nepodařilo se nalézt dárce. Transplantace by v jejím případě ani nepředstavovala optimální léčbu.  Pacientka trpí 
chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí, což je relativně vzácná choroba vznikající jako důsledek plicních 
embolií. Plicní embolie je způsobena krevními sraženinami uvolněnými nejčastěji z dolních končetin nebo pánve, 
které jsou vmeteny do plicních tepen. Asi u 4 % pacientů se tyto sraženiny v dalším průběhu nerozpustí a trvale 
zužují nebo ucpávají plicní cévy a vedou k plicní hypertenzi, která má bez léčby velmi špatnou prognózu. Naše 
centrum je jedním z několika v Evropě, které se dlouhodobě komplexní léčbě chronické tromboembolické plicní 
hypertenze věnují, “ uvedl vedoucí lékař Centra pro plicní hypertenzi VFN a 1. LF UK prof. MUDr. Pavel Jansa, 
Ph.D. s tím, že prof. MUDr. Jaroslav Lindner se svým týmem na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie 
VFN a 1. LF začal s operacemi v roce 2004 a od té doby jich provedli téměř 450. Léčbu neposkytují jen českým 
občanům, ale i nemocným referovaným ze zahraničí, a to zejména ze Slovenska nebo Rumunska. 
Operaci chronické plicní tromboembolické hypertenze podstoupila paní Lilija na začátku října. Aby lékaři 
odstranili krevní sraženiny z plicních cév a zprůchodnili je, museli ženu z Ukrajiny připojit na mimotělní oběh a na 
klíčovou část operace nejen zastavit činnost srdce, ale i mimotělního oběhu, a tím přerušit dodávku kyslíku do 
celého těla i mozku. Aby pacientce nepoškodili mozek, snížili jí chlazením krve tělesnou teplotu na 17 až 20 stupňů 
Celsia. Unikátní operace trvala necelých osm hodin. „Cítím se dobře a mnohem lépe se mi dýchá. Konečně se 
mohu zhluboka nadechnout, což jsem dříve nemohla. Těším se, až se vše zahojí a budu moci žít se svou rodinou 
zase normální život. Děkuji lékařům, personálu nemocnice a všem, co se o mě starali. Jsem jim moc vděčná,“ 
dodala paní Lilija, která by se měla podle lékařů do několika měsíců vrátit do plnohodnotného života.  

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) patří mezi největší nemocnice v ČR. Poskytuje základní, specializovanou, a zvláště 

specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. 

Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých 

 přípravků. Je zároveň hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a největším výzkumným 

medicínským pracovištěm v ČR. 

http://www.vfn.cz/
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O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními 

studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, 

specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů 

www.lf1.cuni.cz 

 

Pro další informace: 

Mgr. Marie Heřmánková, tisková mluvčí VFN v Praze, e-mail: marie.hermankova@vfn.cz, tel.: 224 962 074 
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