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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
milé dámy, vážení pánové,

dovolte nám, abychom vás jménem 
organizačního výboru přivítali v Brně 
na XIX. Výročním sjezdu České kar-
diologické společnosti. Bez ohledu 
na vývoj situace v  českém zdravot-
nictví se organizační výbor soustředil 
na přípravu atraktivního odborného 
programu, jehož hlavními tématy pro 
letošní rok jsou problematika kouře-
ní a kardiovaskulárních onemocnění 
a  dále podpora pohybových aktivit 
a  zdravého životního stylu. Na  zá-
kladě pozitivních ohlasů pokračují 
v  neděli odpoledne přímé přenosy 
a záznamy, které vám dávají možnost 
shlédnout aktuální problematiku 
intervenční kardiologie a elektrofy-
ziologie ze čtyř špičkových českých 
a moravských pracovišť. Velmi důle-
žitou součástí sjezdu bude obhajoba 
doporučení (guidelines) ČKS. Úplně 
poprvé byla vytvořena guidelines pro 
koronární revaskularizaci, společ-
ně připravená s Českou společností 
kardiovaskulární chirurgie. Dále je 
v programu zařazena obhajoba ino-
vovaných doporučení pro léčbu fi b-
rilace síní, pro léčbu komorových 
arytmií a příprava kardiaka k nekar-
diálním chirurgickým výkonům.

Na  vlastním programu se opět 
podílely především pracovní sku-
piny ČKS a  jako tradičně jeden 
blok připravila i Slovenská kardi-
ologická společnost. Programový 
výbor pečlivě analyzoval došlá abs-
trakta a z 327 jich bylo vybráno 177 
jako ústní sdělení, 124 jako poster 
a 6 bylo odmítnuto. Nedílnou sou-
částí je i  vzdělávací program pro 
sestry a technické pracovníky, je-
hož abstrakta umožnila vytvořit 
ucelený dvoudenní program. Jsme 
velmi rádi, že můžeme letos popr-
vé v Brně participovat na kurzech 
odvykání kouření pro lékaře i sest-

ry. Spolu s nimi se budou prezen-
tovat i některé neziskové organiza-
ce, které podporují zdravý životní 
styl. Česká kardiologická společ-
nost ve spolupráci s magistrátem 
statutárního města Brna a Jihomo-
ravským krajem připravuje kromě 
tradičního Kardioběhu Jiřího To-
mana akci na podporu nordic wal-
king pro širokou veřejnost. 

Rádi bychom poděkovali hlavní-
mu sponzorovi a všem sponzorům 
a vystavovatelům za to, že v eko-
nomicky složité době umožnili 
realizaci sjezdu a  opět podpořili 
jeho hlavní cíl – postgraduální 
vzdělávání širokého spektra pra-
covníků v kardiologii. Poděkování 
patří i všem členům organizačního 
a programového výboru a zejména 
Lídě Klímové a  oběma sekretář-
kám, Ivě Pavézkové a Janě Tiché.

Závěrem nám dovolte, dámy a pá-
nové, popřát vám krásný a úspěšný 
pobyt v jarním Brně. Doufáme, že 
se vám akce na sjezdu budou líbit 
a že vám přinesou nové informace. 
Rádi bychom vás požádali o účast 
na Valné hromadě ČKS, která bude 
bilancováním uplynulého roku 
a  prezentací aktivit společnosti 
v  letech následujících. Těšíme se 
na setkání v příštím roce.

Slavnostní 
přednáška

Předseda ČKS
(2008–2011)

Zpráva výboru ČKS

doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc.

předseda ČKS (2008–2011)

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
místopředseda ČKS (2008–2011)
(str. 8)

Rozhovor 
s předsedou

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC.

předseda ČKS (2011–2014)
(str. 3)

doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc.

předseda organizačního výboru prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
člen výboru ČKS
(str. 2)

Úvodní slovo předsedy organizačního výboru

VALNÁ HROMADA ČKS (návrh změn stanov)
Čas konání: neděle 1. května, 18.00–19.00 hodin

Místo konání: Rotunda (pavilon A)

Diagnostika a terapie pacientů s vrozenými
srdečními vadami a plicní arteriální hypertenzí
Pavilon E (sál Praha) - 1. patro - pondělí 2. 5. 2011 – 12.45 - 13.45

Sympózium Abbott Laboratories
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Osobní data:
prof. MUDr. Jiří V ítovec, CSc.
narozen 25. února 1951 v Brně, 
ženatý, 2 děti,

Vzdělání: 
1969  Střední škola(gymnázium) 

s  maturitou - Univerzita 
J. E. Purkyně (nyní Masarykova)

1975 Lékařská fakulta - promoce
1979  Atestace z interního lékařství 

I. stupně 
1982  Atestace z interního lékařství 

II. stupně 
1991 Atestace z klinické farmakologie 
1997 Atestace z kardiologie
1988  Obhajoba kandidátské diser-

tační práce 
1995 Obhajoba habilitační práce
2001  Jmenován profesorem vnitř-

ního lékařství

Člen: International Society of Car-
diovascular Pharmacotherapy
Fellow of European Society of Car-
diology - FESC - člen výboru Čes-
ké kardiologické společnosti
předseda výboru ČKS PS „Srdeční 
selhání“

místopředseda ČKS PS „Kardio-
vaskulární farmakoterapie“
Česká společnost pro hypertenzi 
(ČSH) – člen výboru
člen výboru České internistické 
společnosti
Česká lékařská akademie

Zaměstnání: 
1975–1979 Sekundární lékař I.in-
terní kliniky FN Pekařská v Brně
1979–1981 Samostatně pracující lé-
kař koronární jednotce FN Pekařská
1981–1982 Samostatně pracující lé-
kař JIP na II. int. klinice FN Pekařská
1982–1991 Ordinář pro klin. farma-
kologii na II. int. klinice FN Pekařská
1991–1996 Odborný asistent II. in-
terní kliniky LF MU FN u sv. Anny 
1996–2001 Docent II. interní kli-
niky LF MU FN u sv. Anny
2001–2002 Profesor II. interní 
kliniky LF MU FN u sv. Anny 
1997–2003 Proděkan LF MU
Současné postavení
2002–doposud Přednosta I. inter-
ní kardioangiologické kliniky LF 
MU FN u sv. Anny

Přednášková a publikační činnost
Přes 300 přednášek, 200 publika-

cí v CZ, více než 30 cizojazyčných 
přednášek, 23 knih a učebnic, ná-
rodní koordinátor studií MERIT_
HF, SHIFT a principal investigator 
řady dalších mezinárodních kli-
nických studií.

Výzkumný zájem:
Kardiovaskulární farmakologie, 

Srdeční selhání, ICHS, Hyper-
tenze, Paliativní medicína v kar-
diologii.
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Srdeční selhání se stává epidemií 
3. milénia. Je to mimojiné dáno 
zlepšenou péčí o  nemocné se sr-
dečně-cévním postižením, kteří 
neumírají na akutní kardiální pří-
hody, jsou patřičně léčeni na hy-
pertenzi či dyslipidemií a dožijí se 
své poruchy funkce myokardu. Je 
tudíž nanejvýš potřebné podívat 
se, jak se mění názory na léčbu sr-
dečního selhání: jak se léčilo v mi-
nulosti, jak se léčí dnes a jaké jsou 
vyhlídky léčby do budoucna.

Léčba srdečního selhání do roku 
1986 byla EBM – empiric based 
medicine. Začalo to pouštěním 
žilou a přikládáním pijavic. Dále 
W.Whitering v roce 1785 podává 
zprávu ohledně účinku náprstníku 
u nemocných s otoky a nepravidel-
nou srdeční akcí, poté přistupují 
diuretika nejprve rtuťová později 
thiazidová a kličková a v 50 létech 
Brod a Fejfar popisují vazodilatač-
ní účinek dibenaminu s  násled-
ným zvýšením srdečního výdeje 
u selhávající komory. V roce 1975 
prokazuje F. Waagstein a spol. příz-
nivý účinek betablokátorů u měst-
navé kardiomyopatie. Všechny 
pozorování vycházela z  klinické 
zkušenosti a pozorování, soubory 
nemocných nebyly velké.

V  roce 1986 byla publikována 
první dvojitě slepá randomizovaná 
a mortalitní studie u srdečního se-
lhání V-HEFT I, která prokázala 
příznivý vliv vazodilatační léčby 
nitráty a  hydralazinem ve  srov-
nání s  placebem či prazosinem. 
Tato studie pak zahájila v léčbě sr-

deční dysfunkce nynější éru EBM 
– evidence based medicine. Byly 
poskytnuty vědecké důkazy o pro-
spěšnosti léčby inhibitory ACE, 
betablokátory, blokátory aldoste-
ronu, sartany, digoxinem, ivabra-
dinem, resynchronizační léčbou, 
implantací ICD a  mechanických 
srdečních podpor. Důkazy o při-
znivém účinku diuretik, srdeční 
transplantace jsou natolik přesvěd-
čivé, že prospěch pro nemocné je 
i bez mortalitních studií evidentní.

Jaká bude EBM v budoucnosti – 
enthusiastic, economic, eff ective, 
eligible, enormous, entire, exact, 
excellent, exclusive, expedient, 
expensive nebo extensive based 
medicine? Nastupují výzkumy ge-
netické, farmakogenetické, genová 
terapie, léčba kmenovými buňka-
mi, zdokonalování mechanických 
podpor, xenotransplantace a další 
možnosti. Až budoucnost uká-
že, které směry budou prospěšné 
a které budou jen cimrmanovskou 
cestou slepých uliček.

Nakonec bychom ale neměli 
zapomínat na  ty nemocné, kteří 
i přes skvělý výzkum stále budou 
potřebovat tu nejdůležitější EBM 
- empathetic based medicine. Bu-
dou nás potřebovat na  konci své 
životní cesty a naší povinností je 
být s nimi.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
I. interní kardioangiologická 

klinika Lékařská fakulta MU a FN 
u sv. Anny v Brně

Životopis autora Slavnostní přednášky Slavnostní přednáška:
léčba srdečního selhání : 
včera, dnes a zítra ve světle EBM

prof. MUDr. Jiří Vítovec,CSc.

Narozen: 10.5.1941
Vysokoškolské vzdělání:
1964 promoce Purkyňova/Masa-
rykova Universita Brno 
1968 resp. 1971 - I. a  II. stupeň 
atestace z vnitřního lékařství 
1978 externí aspirantura: CSc. 
(=Ph.D.) Palackého Universita 

Olomouc: tématika - kardiologie: 
„Kombinované nitrokomorové 
blokády u akutního infarktu myo-
kardu“
Pracoviště: 
1964–1967 Interní oddělení Ne-
mocnice Nové Město na Moravě, 
sekundární lékař
1967–1971 I. interní klinika Fa-
kultní nemocnice Palackého Uni-
versity, sekundární lékař (přednos-
ta prof. MUDr. P. Lukl)
1971–1973 I. interní klinika Fa-
kultní nemocnice Palackého Uni-
versity, odborný klinický asistent
(přednosta prof.  MUDr.  B. Wie-
dermann, CSc.)
1974–1980 I. interní oddě-
lení Okresní nemocnice Pře-
rov, zástupce primáře (prim. 
prof. MUDr. Mir. Kubis, CSc.)
1980–1995 I. interní oddělení 
Okresní nemocnice Přerov, primář

1995–2002 interní a kardiologic-
ká ambulance polikliniky Českých 
drah Přerov, vedoucí MUDr.  Jar. 
Kučera
1996–2004 Bristol-Myers Squibb, 
konzultant pro kardiovaskulární 
a metabolické choroby
od r. 2002 - vedoucí oddělení kon-
zultantů pro kardiovaskulární choroby
2002–2006 kardiologické pra-
coviště Praha 9  Prosek, vedoucí 
MUDr. Hana Skalická, CSc. samo-
statná práce a opakované stáže
2005 - samostatně pracující konzul-
tant pro kardiovaskulární choroby 

Osvědčení ČLK k výkonu lékařské 
praxe – obor kardiologie uděleno 
1. 4. 1995 evid. č. 22962/73
Další činnosti:
1975–1985 Česká lékařská společ-
nost J. E. Purkyně Přerov, vědecký 
sekretář

1985–1993 Česká lékařská společ-
nost J. E. Purkyně Přerov, předseda
1989 - doposud, soudní znalec pro 
obor vnitřního lékařství
1990–1994, 1994–1998 Česká in-
ternistická společnost; člen výboru
1993–1996 Česká lékařská komo-
ra; předseda okresního sdružení 
Přerov
1999–2006 Časopis Kapitoly 
z kardiologie; člen redakční rady
Publikované práce: více než 
70  prací (převážně z  kardiologie 
a vnitřního lékařství)
Odborné přednášky: kolem 200 
(na půdě České lékařské společnosti, 
České kardiologické společnosti, 
České internistické společnosti, 
České společnosti pro ateroskle-
rózu, České gerontologické spo-
lečnosti aj., abstrakt přednášky 
kongres Evropské kardiologické 
společnosti- Sussex, GB 1978)

Přednášky v zahraničí: 
Kardiologie nemocnice Mölndal 
Švédsko, kardiologická klinika Royal 
Victoria Hospital, Kanada etc.)
Stáže v zahraničí: 
Sahlgrenska Sjukhuset Gothen-
burg Sweden, District Hospital 
Mölndal, Sweden
školící místo (Ministerstvo zdravot-
nictví ČR) Cardiological Clinic Royal 
Victoria Hospital Montreal, Cana-
da 1995 (2 měsíce)
Účast na mezinárodních kongre-
sech: American College of Cardio-
logy; American Heart Association; 
European Society of Cardiology; 
European and International Athe-
rosclerotic Society; International 
Society for Stroke atd.
Jazyky: anglicky, část. německy
Rodina: 4 dospělí synové, 
manželka: Ludmila Švejdová, reha-
bilitační pracovnice, t.č.v důchodu.

Narodila se 6. března 1951 v Pra-
ze. Studium na Fakultě Všeobec-
ného Lékařství University Karlovy 
v Praze ukončila v roce 1975. V lé-
tech 1975–1980 pracovala jako asi-
stentka v Embryologickém ústavu 
a sekundární lékařka v Hlavově I. 
patologicko-anatomickém ústavu 
FVL UK. Po  krátkém působení 
v  Ústavu tuberkulózy a  respirač-
ních nemocí nastoupila do Ústavu 
fyziologických regulací ČSAV, kde 
pracovala až do  jeho zrušení v  r. 
1992. Zde se začala věnovat echo-
kardiografi i a publikovat své první 

vědecké práce. V  r. 1991 obháji-
la kandidátskou disertační práci 
na  téma Dipyridamolový echo-
kardiografi cký test kombinovaný 
s izometrickou zátěží u ischemické 
choroby srdeční. Od r. 1992 pra-
cuje na  kardiologickém oddělení 
Nemocnice Na Homolce, kde vede 
úsek neinvazivní kardiologie.

Atestovala z  vnitřního lékařství 
a  z  kardiologie. Absolvovala stá-
že na mezinárodních pracovištích 
jako Thoraxcenter vRotterda-
mu, Istituto Nazionale di Ricerca 
v Pise, UPMC v Pittsburgu a Och-

sner Clinic v New Orleansu.
Externě vyučuje na  3. lékařské 

fakultě University Karlovy v Praze, 
kde v r. 2008 obhájila svoji habi-
litační práci na téma Neinvazivní 
hodnocení systolické funkce levé 
komory a byl jí udělen titul docent 
vnitřního lékařství.

Mnoho let je členkou výboru 
pracovní skupiny echokardiografi e 
ČKS a po dvě volební období byla 
její předsedkyní. Byla členkou vý-
boru pracovní skupiny chlopenních 
a  vrozených srdečních vad ČKS. 
Spoluorganizovala mnoho výroč-

ních zasedání pracovní skupiny 
echokardiografi e, zúčastnila se or-
ganizace mezinárodních sympózií 
(15th European Conference of In-
ternational Society of Noninvasive 
Cardiology 1997 a Euroecho 2006).

Přednášela na mnoha našich i za-
hraničních sjezdech, publikovala 
více než 40 článků. Je autorkou 
knihy Kontrastní echokardiogra-
fi e a spoluautorkou několika dal-
ších monografi í. Dále je lektorkou 
postgraduálního vzdělávání ILF 
Praha v  oboru echokardiografie 
a jícnová echokardiografi e.

MUDr. Josef Švejda, CSc.

doc. MUDr. Eva Mandysová, CSc.

Čestní členové České kardiologické společnosti
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Jak hodnotíte rozvoj České kardi-
ologické společnosti (ČKS) od je-
jího vzniku (po rozdělení původ-
ní Československé kardiologické 
společnosti)?

ČKS je pokračovatelkou Česko-
slovenské kardiologické společ-
nosti, založené v Praze roku 1929 
jakožto třetí nejstarší kardiologická 
společnost na světě. Po roce 1989 
jsme byli jednou z menších odbor-
ných společností v  rámci Česko-
slovenské lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně (ČLS  JEP). 
Po  rozdělení Československa 
a po vystoupení ze svazku ČLS JEP 
se ČKS rozvinula v sebevědomou 
samostatnou (právní formou ČKS 
je občanské sdružení) společnost 
s  více než dvěma tisíci členy. Po-
řádáme největší národní lékařský 
kongres v ČR a výčet našich aktiv je 
impozantní: 
-  osamostatnění kardiologie jakož-

to základního oboru
-  zcela mimořádné úspěchy na poli 

klinického výzkumu (v  někte-
rých oblastech česká kardiologie 
udávala směr i v mezinárodním 
srovnání), 

-  jedna z  nejracionálnějších sítí 
kardiocenter v Evropě (díky vel-
mi progresivnímu Národnímu 
kardiovaskulárnímu programu 
na začátku devadesátých let mi-
nulého století)

-  nárůst počtu členů ČKS na téměř 
2500, 

-  zvýšení počtu registrovaných 
účastníků jarního výročního 
sjezdu na téměř 4000, 

-  tvorba vysoce kvalitních dopo-
ručených postupů (které někdy 
předběhly i evropská či americká 
guidelines)

-  vznik druhé kvalitní odborné 
akce - podzimních Českých kar-
diologických dnů, 

-  logistická i fi nanční podpora ak-
tivit mladých kardiologů

- vlastní granty
- podpora registrů
-  a v neposlední řadě i dlouhodo-

bá ekonomická pozitivní bilance 
a majetková stabilita

Můžete říci, kdo měl na úctyhod-
ném rozvoji ČKS během posled-
ních 20 let největší zásluhy? 

Na  úspěšném vývoji se podíle-
la celá plejáda špičkových českých 
a  moravských kardiologů. Je ne-
možné vyjmenovat je všechny. 
Přesto si za  všechny si dovolím 
jmenovat úspěšné prezidenty ČKS 
Vladimíra Staňka, Romana Čer-
báka, Jaromíra Hradce, Michaela 
Aschermanna a Václava Chaloup-
ku. Dík patří jistě i  všem členům 
výborů ČKS i  všech našich pra-
covních skupin za celé toto období. 
Zásluhy patří i stovkám pracovitých 

řadových členů ČKS, bez nichž by 
tento vývoj samozřejmě nebyl 
myslitelný. Považuji za velké štěstí 
ve svém profesním životě, že jsem 
téměř po celé toto období měl mož-
nost v té či oné roli u toho být. 
S kým budete spolupracovat v no-
vém výboru ČKS?

Před rokem, v květnu 2010, se mi 
dostalo velké důvěry a  cti a  výbor 
ČKS mne zvolil budoucím předse-
dou pro následující období, které za-
čne 1. květnem 2011. Předpokládám, 
že nový výbor ČKS, který vzešel z le-
tošních voleb, bude akceschopným 
tělesem, které naváže na výše uve-
dené úspěchy a bude je dále rozvíjet. 
Těším se na spolupráci se všemi zvo-
lenými kolegy: každý z nich je v kar-
diologii pojmem na národní úrov-
ni, někteří jsou velmi respektovaní 
i za hranicemi ČR. Na práci v tomto 
týmu se skutečně těším.
Jak vidíte současné postavení kar-
diologie jako oboru?

Po četných diskuzích v devadesá-
tých letech minulého století došlo 
k logickému vývoji: kardiologie se 
fakticky odtrhla od vnitřního lékař-
ství a dnes ve všech krajských a fa-
kultních nemocnicích (kromě Plzně 
a Ostravy, kde je to spíše otázka per-
sonální než koncepční) se kardiolo-
gie zcela osamostatnila jako svébyt-
ný obor.Kardiologie nyní patří mezi 
základní atestační obory. Ze svo-
bodné vůle kardiologů nešla kardio-
logie zatím cestou samostatného zá-
kladního kmene, ale základní kmen 
zůstal společnou částí specializační 
přípravy s ostatními interními obo-
ry. Předpokládám, že v  horizontu 
cca 10 let (s  narůstáním speciali-
zací uvnitř kardiologie) vyvstane 
nutnost revize tohoto rozhodnutí 
a  kardiologové budou požadovat 
vlastní základní kmen (jako ho mají 
již v řadě zemí – např. ve Francii). 
Poněkud jiná je situace s kardiolo-
gií jakožto možným oborem habi-
litačním a profesorským. Z mnoha 
důvodů (vyšší kvalita i větší praktič-
nost) je lépe, aby habilitační obory 
byly skutečně velké, s dostatečným 
množstvím odborníků na  všech 
univerzitách v  ČR. Proto zde je 
i nadále kardiologie součástí rodiny 
oborů vnitřního lékařství. Nicméně 
formálně již dnes nic nebrání jejímu 
osamostatnění i v tomto směru.
Půjde kardiologie v  budoucnu 
cestou dílčích subspecializací?

Kardiologie je tak velkým obo-
rem, že dnes již žádný kardiolog 
není expertem přes celou šíři obo-
ru (včetně intervenční kardiolo-
gie, elektrofyziologie, moderních 
zobrazovacích metod, atd.). Pro 
některé invazivní výkony existují 
funkční licence, které však nemají 
žádnou oporu v zákonech o speci-

alizačním vzdělávání (podle výkla-
du MZ ČR z  roku 2009 dokonce 
funkční licence právně neexistu-
jí). Pracovní skupina „Intervenční 
kardiologie“ poměrem hlasů 11:2 
v roce 2010 schválila záměr vytvo-
řit tzv. „certifikovaný kurz“ z  in-
tervenční kardiologie (tj. de facto 
nástavbovou atestaci srovnatelnou 
např. s intervenční radiologií nebo 
s angiologií). Výbor ČKS tento ná-
vrh dlouze projednával a  poté jej 
neschválil (poměr hlasů - 2  pro, 
1 proti, 8 se zdrželo - ukazuje jak 
složitá otázka to je). Pravdou je, že 
analogie (intervenční kardiologie 
jako nástavbový obor) zatím nikde 
v zahraničí neexistuje. Přesto oče-
kávám, že v příštích cca 10 letech se 
intervenční kardiologie a elektro-
fyziologie prosadí i formálně jako 
„nástavbové“ obory, neboť jsou již 
dnes velmi specifi cké a provádějí je 
lékaři, kteří k tomu mají speciální 
kvalifi kaci „de facto“ (i když ne zce-
la „de jure“). U jiných specializací 
v  rámci kardiologie tato potřeba 
není tak jednoznačná, nelze u nich 
však podobný vývoj vyloučit také. 
Příkladem mohou být kardiolo-
gické zobrazovací metody: dovedu 
si v budoucnu představit takovýto 
certifi kovaný kurz (např. echokar-
diografi e + CT + MR, ev. i nukleár-
ní kardiologie) otevřený např. pro 
lékaře se základní atestací z kardi-
ologie či z radiologie (pokud by se 
tradičně konzervativní radiologové 
dali přesvědčit k mezioborové spo-
lupráci). Tato problematika souvi-
sí též s funkčními licencemi ČLK. 
Ty v době svého vzniku byly velmi 
pozitivním krokem, jejich význam 
však v poslední době velmi upadá. 
Bylo by asi logické, aby funkční li-
cence (dnes udělovaná podpisem 
školitele bez jakékoli formální kon-
troly) byly tam, kde mají zásadní 
význam, nahrazeny certifi kovaný-
mi kurzy. Ty by lépe garantovaly 
kvalitu a znalosti jejich absolventů 
a současně by měly jednoznačnou 
oporu v zákonech.
Jaké jsou vztahy kardiologie s pří-
buznými obory? 

Historicky má kardiologie nejblí-
že k vnitřnímu lékařství. Na úrovni 
prvního kontaktu (praktičtí léka-
ři, okresní nemocnice, centrální 
příjmy krajských či fakultních ne-
mocnic apod.) je nezbytně nutné, 
aby vztah kardiologie a vnitřního 
lékařství zůstal co nejužší i nadále. 
Jisté riziko spatřuji v tom, že s osa-
mostatněním kardiologie vzniká 
situace, kdy mladší internisté již 
kardiologii fakticky neumí, protože 
z ní mnoho nevidí. Proto by kar-
diologové měli dbát o  co nejlepší 
spolupráci s  internisty na  všech 
úrovních. Takový přístup je ku 
prospěchu obou stran. Jiná situa-
ce je však tam, kde se kardiologie 
provozuje v celé šíři – tj. na úrovni 
krajských a  fakultních nemocnic 
(kromě zmíněných centrálních pří-
jmů). Na této specializované úrovni 
má kardiologie více styčných bodů 
s  kardiochirurgií, angiologií, in-
tenzivní medicínou, anesteziologií 
a resuscitací či s radiologií, někde 
s  dětskou kardiologií. Je v  zájmu 
nemocných (a  tím pádem i  léka-
řů), aby vzájemné vazby mezi kar-
diologií a všemi těmito obory byly 
co nejotevřenější, co nejpřátelštěj-
ší a aby lékaři těchto oborů sdíleli 
mnoho znalostí i  dovedností. To 

bohužel někdy naráží na osobní an-
tipatie, na různé stavovské bariéry, 
uměle stavěné jedním oborem proti 
druhému atd. Budoucnost je však 
zcela jednoznačně v mezioborové 
spolupráci – kdo to nepochopí, zů-
stane stát pozadu.
Jste spokojen se současným systé-
mem organizačního uspořádání 
kardiologických pracovišť?

Jak jsem již řekl v  úvodu, díky 
velmi racionálnímu a včas vypra-
covanému národnímu kardiovas-
kulárnímu programu vznikla v ČR 
jedna z nejracionálnějších sítí kar-
diocenter v Evropě. Tato síť byla po-
tvrzena v roce 2009 MZ ČR formou 
akreditací kardiocenter do  dvou 
úrovní: 11 komplexních kardiovas-
kulárních center a 7 kardiovasku-
lárních center. Těchto 18 pracovišť 
(vybudovaných až na jednu výjim-
ku v rámci krajských či fakultních 
nemocnic) plně pokrývá potřeby 
českých a  moravských pacientů. 
Pro příštích cca 10  let jistě není 
nutné budovat žádná další praco-
viště, naopak spíše lze očekávat 
jejich mírnou redukci (či spojová-
ní). Na  úrovni okresů je vhodné, 
aby kardiologie byla i nadále pěs-
tována v rámci interních oddělení, 
úzce spolupracujících s nejbližším 
kardiocentrem. Rovněž ambulant-
ní kardiologie je v ČR velmi dobře 
etablovaná. Z  uvedených důvodů 
nepředpokládám v příštích letech 
žádné výrazné změny v organizaci 
kardiologické péče v ČR.
A jak je to s počty kardiologů?

Stejně jako považuji současný 
počet specializovaných kardiolo-
gických pracovišť (kardiocenter) 
za optimální pro potřeby českých 
pacientů, jsem přesvědčen i o tom, 
že současný počet 693 atestovaných 
kardiologů ve věku do 65 let odpo-
vídá potřebám ČR. Kromě toho je 
v databázi ČLK evidováno dalších 
503 lékařů s licencí pro obor kardi-
ologie. Celkový počet 1196 lékařů, 
vykonávajících kardiologickou pra-
xi v ČR, je více než dostatečný.
Můžete popsat současný stav spe-
cializačního vzdělávání lékařů 
v kardiologii? 

Akreditační komise pro kardiolo-
gii (AKK) MZ ČR letos modernizo-
vala vzdělávací program. Nejzásad-
nější změna spočívá v jeho zkrácení 
ze 6 let na 5 let. Vzdělávací systém 
(22 akreditovaných pracovišť, mini-
málně jedno v každém kraji kromě 
Karlovarského) funguje v  kardio-
logii možná nejlépe ze všech medi-
cínských oborů.Svědčí o tom i počty 
úspěšně atestovaných kardiologů: 
zatímco za celé období 1975–2007 
atestovalo 590  českých lékařů (tj. 
průměrně 18  ročně), za  poslední 
3  roky (2008–10) úspěšně atesto-
valo 102  lékařů (tedy téměř ročně 
dvojnásobek!). Průměrný počet 
34 nových kardiologů za rok přesně 
odpovídá současným potřebám čes-
ké kardiologie (samozřejmě za před-
pokladu, že naprostá většina z nich 
bude vykonávat praxi v  ČR).V 
následujících letech se AKK zamě-
ří na  kontrolu kvality vzdělávání 
na jednotlivých akreditovaných pra-
covištích a na výše zmíněné otázky 
mezioborové spolupráce a kardiolo-
gických subspecializací.
Výsledky klinického výzkumu 
jste zmínil jako jeden z velkých 
kladů vývoje české kardiolo-
gie posledních 20 let. Je situace 

opravdu tak růžová?
Zdaleka není. Na  mezinárodně 

respektovaných výsledcích se po-
dílel velmi malý počet pracovišť. 
Většina našich pracovišť bohužel 
mezinárodně respektované výsled-
ky výzkumu nedokáže produkovat. 
Některá pracoviště dokonce mají 
problém produkovat jakékoli vý-
zkumné výsledky......... I když se si-
tuace v oblasti kardiovaskulárního 
výzkumu pomalu zlepšuje, aktivity 
a výsledky stále velmi pokulhávají 
nejen za USA a západoevropskými 
státy, ale i za některými státy z bý-
valého „východního bloku“ (např. 
za  Polskem, které i  po  přepočtu 
na počet obyvatel produkuje v kar-
diologii mnohem lepší výsledky než 
ČR). Stále jen málo mladých lékařů 
vyjíždí na  delší výzkumné pobyty 
do zahraničí (a přitom to je ta nej-
lepší cesta, jak výzkum nastarto-
vat). Na získání titulu „Ph.D.“ jsou 
v České republice mnohem měkčí 
kritéria než na západ od nás. A co 
je ještě horší: existují velké rozdíly 
v kritériích mezi pražskými fakult-
ami a  zbytkem ČR (mimo Prahu 
např. není pro zisk „Ph.D.“ požado-
váno první autorství článku v reno-
movaném mezinárodním časopise 
s  impakt faktorem).Velmi názorně 
propast mezi námi a západní Evro-
pou ukazuje porovnání tzv. H-inde-
xu (index citovanosti významných 
prací) holandských profesorů kar-
diologie s českými: 29 holandských 
profesorů kardiologie má průměr-
ný H-index 39 a rozmezí je 17–95, 
u českých jsem přesné výpočty ne-
viděl, ale odhaduji že průměr bude 
pouze jednociferné číslo a  že nad 
nejslabším holandským profesorem 
(tj. s H-indexem vyšším než 17) bu-
dou tak maximálně 3 čeští..... Jed-
nou z mých priorit pro nadcházející 
období je stimulovat a  motivovat 
české kardiology k  vědecké práci 
tak, abychom se ve  vzdálené bu-
doucnosti dostali vědeckou produk-
cí na úroveň států jako je Rakousko, 
Nizozemí, Belgie, Švýcarsko, atd. 
Jsem si vědom toho, že je to úkol 
velmi obtížný a zcela jistě není rea-
lizovatelný za jedno funkční období 
výboru ČKS. Chtěli bychom však 
pomoci tento vývoj nastartovat. Jed-
nou z mnoha cest jsou granty ČKS 
nebo programový blok „To nejlepší 
z kardiologie“ na výročním sjezdu.
Jste znám dlouhodobou kritikou 
situace v českých odborných kar-
diologických časopisech. Můžete 
něco říci i k tomuto tématu?

S vědeckou potencí českých kar-
diologů souvisí také úroveň našeho 
kardiologického časopisu. Cor et 
Vasa v době totality (díky podpoře 
vlád několika zemí) byl mezinárod-
ně mnohem respektovanější časopis 
než je dnes, kdy ho v zahraničí nikdo 
nezná ani nečte. Je to velmi smutné, 
ale pravdivé konstatování. Výbor 
ČKS poskytoval vždy časopisu pl-
nou podporu. Nicméně s výsledky 
nejsme spokojeni. Sestupný trend 
nezměnila ani výměna vydavate-
le, ani výměna šéfredaktora během 
posledních let. Příčiny jsou totiž 
objektivní: rozdrobení (již tak chu-
dých) písemných „produktů“ našich 
kardiologů mezi několik časopisů 
(vedle Cor et Vasy zde existuje Inter-
venční a akutní kardiologie, Kardio 
Revue, řada lékařů píše do obecně 
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orientovaných časopisů Vnitřní lé-
kařství, Časopis lékařů českých aj.), 
tlak institucí na publikování v  ča-
sopisech s  impakt faktorem (který 
bohužel nemá žádný z  uvedených 
časopisů), ale i  další vlivy (lékaři 
mají malé příjmy, tak si je vylepšují 
různými dalšími aktivitami - např. 
klinickými studiemi - a pak jim už 
na vědu nezbývá čas).Úkol pozved-
nout časopis Cor et Vasa na  vyšší 
úroveň patří mezi nejtěžší, které sto-
jí před novým výborem ČKS.
Můžete říci něco k mezinárodní 
spolupráci v kardiologii? 

Mezinárodní spolupráce je samo-
zřejmě základním předpokladem 
rozvoje vědy. Výzkumné studijní 
pobyty („research fellowships“) 
na  kvalitních akademických pra-
covištích v zahraničí je přesně to, 
co dělá z nadějných mladých léka-
řů osobnosti se vztahem k vědecké 
práci. ČKS by proto podobné po-
byty měla jak podporovat (pokud 
je organizuje jiný subjekt – např. 
ESC) tak i  sama organizovat či 
spolufinancovat. V  oblasti mezi-
národní spolupráce bychom od-
borně měli podporovat co nejširší 
aktivity našich členů, finančně 
pak ty vybrané kvalitní iniciativy, 
u  nichž je určitá garance návrat-
nosti ve  prospěch české kardio-
logie. Významné je samozřejmě 
i zapojení ČKS do mezinárodních 
struktur (zejména ESC a její asoci-
ace a pracovní skupiny). V posled-
ních letech zastávali členové ČKS 
několik významných funkcí v ESC: 
Jaromír Hradec, Petr Widimský 

a Josef Kautzner byli členy výboru 
ESC (žádná srovnatelně velká země 
neměla ve stejném období tři členy 
ve výboru ESC), Josef Kautzner byl 
pokladníkem EHRA, Petr Widim-
ský viceprezidentem ESC a zakla-
datelem projektu Stent for Life, Ro-
man Čerbák a Petr Widimský byli 
členy Nominating Committee, dal-
ší členové ČKS byli zapojení v rám-
ci pracovních skupin, atd. V  této 
vynikající spolupráci s ESC chce-
me i nadále pokračovat, ve střední 
generaci našich kardiologů je ně-
kolik osobností, které mají na  to, 
aby se obdobně prosadili na evrop-
ské úrovni. Rád bych využil svých 
zkušeností i  kontaktů, abych jim 
k  tomu maximálně pomohl. Ces-
ta k  evropskému významu české 
kardiologie vede samozřejmě prá-
vě tudy: přes kvalitní vědecké vý-
sledky, uplatněné na  mezinárod-
ním poli a  přes osobní angažmá 
českých kardiologů v  evropských 
strukturách. Vzhledem k  tomu, 
že ESC převzala v  posledních 10 
letech vůdčí roli ve světové kardi-
ologii od obou amerických kardi-
ologických společností, lze říci, že 
významné postavení na evropském 
poli se prakticky rovná významné-
mu postavení na poli světovém.
Jaký bude vztah nového výboru 
ČKS k mladým kardiologům?

ČKS bohužel v současnosti nemá 
dlouhodobou strategii na podporu 
mladých kardiologů.Původní Den 
mladých kardiologů měl v posled-
ních letech tak nízkou návštěvnost, 
že výbor ho přesunul do programu 
výročního sjezdu, aby zajistil mla-
dým kardiologům větší publikum. 

ČKS by se měla aktivně zapojit 
do projektu „Cardiologists of tomo-
rrow“, pořádaného ESC. Prvním 
krokem by mělo být založení komo-
ry mladých kardiologů – odborné-
ho fóra uvnitř ČKS, které by hájilo 
zájmy lékařů v přípravě na atestaci 
z kardiologie a mladých (do 35 let)
atestovaných kardiologů. Podob-
ná tělesa („junior chambers“) má 
většina národních kardiologických 
společností v Evropě. Osobně tuto 
aktivitu velice rád podpořím, pod-
nět však samozřejmě musí vzejít 
od mladých kardiologů či rezidentů 
v oboru kardiologie.
Jakou perspektivu mají původní 
česká guidelines v  kardiologii ? 
Řada zemí se již přiklonila k pou-
hým překladům guidelines ESC. 
Bude je ČKS následovat?

Doporučené postupy ČKS (guide-
lines) mají tradici a jsou i v reálné 
praxi široce respektované a použí-
vané. Jejich kvalita však někdy kolí-
sá. V poslední době řada členů ČKS 
opakovaně navrhovala, abychom 
přestali psát vlastní doporučení 
a prostě překládali ESC guidelines 
do češtiny. Tato varianta je reálná 
a  tímto způsobem postupuje již 
více než polovina evropských zemí 
(a další státy – např. celá Skandi-
návie - používají dokonce origi-
nální anglickou verzi bez překladu 
jako oficiální dokument pro své 
území). Výbor ČKS v nadcházejí-
cím období čeká na toto téma jistě 
diskuze. Osobně jsem přesvědčen, 
že pokud se rozhodneme pokra-
čovat v  tradici psaní originálních 
českých guidelines, musí mít tako-
vou formu, která je výrazně odliší 

od evropských: česká doporučení 
by měla být podstatně stručnější 
a mnohem více prakticky oriento-
vaná (méně textu, více přehledných 
tabulek či grafů apod.). Na evrop-
ských guidelines se mi nelíbí jejich 
extrémní délka a jejich jistá neprak-
tičnost: sice obsahují nejnovější 
vědecké poznatky (včetně statistic-
kých významností dat z klinických 
studií), ale je to na úkor čitelnosti 
a  praktické užitnosti. Guidelines 
mají dát lékařům (a nejen kardiolo-
gům, i internistům, intenzivistům, 
praktikům apod.) praktický návod 
a  ne teoretické znalosti. V  letech 
2006–2010 jsem byl členem ESC 
Committee for Practice Guidelines 
a snažil jsem se k posunu praktic-
kým směrem co nejvíce přispět. 
Podporoval mne v  tom předseda 
tohoto výboru prof. Alec Vahani-
an. Přesto nejsem s výsledkem ješ-
tě spokojený. Nyní právě působím 
v roli oponenta nově vznikajících 
ESC guidelines pro akutní koronár-
ní syndromy a mám k nim mnoho 
kritických připomínek. Tou základ-
ní je - opět - jejich neúměrná roz-
vláčnost a nepraktičnost...... Takže 
nejspíš budu na  straně zastánců 
pokračování v českých guidelines, 
ovšem za přísných podmínek pro 
jejich délku (krátká) a formu (ma-
ximum tabulek a  schemat, mini-
mum textu).
Kam se tedy bude pod Vaším vede-
ním ČKS ubírat v příštích letech?

Extenzivní rozvoj (počet členů, 
velikost kongresů, ekonomická 
bilance) ČKS posledních dvaceti 
let (a  též úspěchy v  tomto obdo-
bí dosažené) posadil pomyslnou 

laťku hodně vysoko – zopakovat 
tento vývoj i  v  následujících le-
tech (ve  smyslu dalšího nárůstu 
extenzivních ukazatelů) se jeví 
jako nepříliš reálné i kdyby vnější 
okolnosti byly příznivé. Bohužel, 
vnější okolnosti příznivé rozhodně 
nejsou: ekonomická krize společně 
se zpřísňováním pravidel pro kon-
fl ikt zájmů výrazně změnily pří-
stup partnerů a  sponzorů (nejen 
k ČKS, ale ke všem odborným spo-
lečnostem - například i k ESC). Ze 
všech uvedených důvodů soudím, 
že extenzivní rozvoj ČKS se v po-
sledních letech dostal na hranice 
maxima možného v podmínkách 
ČR. Proto na otázku, kam se bude 
ubírat ČKS v  nadcházejících le-
tech,vidím jako nejpravděpodob-
nější tuto obecnou odpověď: ČKS 
by měla klást maximální důraz 
na rozvoj kvalitativních ukazate-
lů při zachování současné úrovně 
ukazatelů kvantitativních. 

Co to znamená konkrétně? Důraz 
na  kvalitu specializačního vzdě-
lávání kardiologů (včetně diskuze 
o  subspecializacích uvnitř kardi-
ologie), podpora výzkumu kar-
diovaskulárních chorob, zvýšení 
úrovně našeho odborného časopi-
su, národní kardiovaskulární pro-
gram, úzká spolupráce s příbuzný-
mi odbornými společnostmi, vyšší 
profesionalizace činnosti sekretari-
átu ČKS, atd.

Rozhovor 
s prof. MUDr. Petrem Widimským,

 DrSc., FESC. 
novým předsedou 

České kardiologické společnosti

Současnost a  perspektivy České kardiologické společnosti
dokončení ze strany 3

pokračování na straně 5

Pracovní skupina Echokardi-
ografie (PSE) sdružuje zhruba 
455 členů a řadí se svým počtem 
mezi největší pracovní skupiny. 
Historicky patříme k  nejstarším 
pracovním slupinám ČKS. Počet 
členů je nyní v  období několika 
let vyrovnaný. Echokardiografie 
je diagnostická metoda prochá-
zející jednotlivými kardiologic-
kými obory a spojuje tak odbor-
nou orientaci mnoha kardiologů. 
Dnes zasahuje echokardiografie 
do problematiky prakticky všech 
pracovních skupin. 

V  posledních letech přerostla 
spolupráce naší PS mimo rámec 
ČKS. Mimo tradiční spoluprá-
ci s  PS Nukleární kardiologie se 
echokardiografi e „utkává“ a „kon-
frontuje“ s  jinými zobrazovacími 
metodami srdce, jako jsou CT 
a  NMR. Je jasné, že klinický vý-
znam obou metod narůstá a jejich 
rozvoji prozatím brání ekonomic-
ké i personální podmínky. Již před 
dvěma lety v  rámci ECHOdnů 
2009 jsme započali „konfrontaci“ 
s oběma vyšetřovacími metodami. 
Dva roky ukázaly, že tato cesta je 

správná. Pracovní bloky s  post-
graduálním charakterem, dále ka-
zuistická sdělení byly velmi pozi-
tivně přijaty auditoriem. Hodláme 
v tomto směru pokračovat nadále 
a spolupráci rozvíjet.

Echokardiografi e se jen nekon-
frontuje v diagnostickém procesu 
s jinými zobrazovacími metodami, 
ale významně spolupracuje s inva-
zivní kardiologií, přičemž se sama 
stává metodou invazivní či semiin-
vazivní. Přítomnost „invazivních 
kardiologů“ se stala na našich jed-
náních již samozřejmostí.

PSE se každoročně odborně pre-
zentuje na několika našich i zahra-
ničních odborných akcích. V prvé 

řadě se jedná o tradiční ECHOD-
NY, které byly v roce 2010 uspo-
řádány opět v září ve Špindlerově 
Mlýně v hotelu Harmony. Akce se 
zúčastnilo 215 účastníků a 13 vy-
stavovatelů. Mezi účastníky bylo 
38  zdravotních sester. ECHOD-
ny mají stále více postgraduální 
charakter. Tuto cestu jsme zvolili 
v  roce 2009. V první den sjezdu 
byly prezentovány monotéma-
tické bloky na  téma echokardio-
grafi e u hypertrofi e levé komory 
srdeční, vrozené vývojové vady 
a plicní hypertense, trojrozměrná 
echokardiografi e. Dále byly pre-
zentovány bloky s problematikou 
resynchronizační léčby a přínosu 
echokardiografie u  invazivních 
procedur. Paralelně s  jednáním 
lékařů proběhla sesterská sekce. 
V úvodu této sekce zazněla před-
náška prof. Linharta s  tématikou 
kardiomyopathií. Druhý den byla 
ve dvou blocích prezentována va-
ria, kde byly představeny klinické 
práce z pracovišť a jeden edukační 
blok se staro-novou tématikou zá-
těžové echokardiografi e.

Význam každé akce podtrhuje 
přítomnost zahraničního hosta. 
Niederleho přednášku na  téma 
Milníky echokardiografie u  vro-
zených srdečních vad přednesl 
Jan Marek (Londýn). Skutečnou 
hvězdou sjezdu byl prof.  GR Su-
therland (Rijád) s  tématem Diffi  -
cult cardiac cases. Tento 45 minu-
tový blok jen podtrhnul edukační 
přínos ECHODNů. Již tradičně 
přijíždějí na naše jednání kolego-

P S  E c h o k a r d i o g r a f i e

prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.
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Závislost na tabáku není jen zlo-
zvyk, je to také nemoc a  celkem 
úporná závislost. Najdeme ji pod 
diagnózou F17 – poruchy dušev-
ní a poruchy chování způsobené 
užíváním tabáku. Tuto diagnózu 
má více než 2  miliony obyvatel 
ČR. Přitom účinná léčba existuje 
a  logicky bychom ji měli nabízet 
stejně jako léčbu jiných nemocí. 
Navíc máme dnes možnost účinné 
farmakoterapie.

O  významném vlivu kouření 
v oblasti kardiologie je na  tomto 
sjezdu referováno. Připomeňme 
jen, že k tomu, aby došlo k poško-
zení cév, stačí malá dávka kouře, 
jedna cigareta nebo i  jen pasivní 
kouření. Však také v  10  zemích, 
kde se přestalo kouřit v restaura-
cích, klesl poté výskyt akutních 
infarktů myokardu v  průměru 
o 17 % (Myers, 2009). Léčit závis-
lost na tabáku – to je nejúčinnější 
intervence v kardiologii: nic jiného 
riziko o  50 % nesníží. Přitom se 
jedná o  relativně snadnou inter-
venci. Kromě lékařů by tak měly 
klíčovou roli hrát i sestry.

Především bychom sami jako 
zdravotníci neměli kouřit – svým 
příkladem ovlivňujeme jak své pa-

cienty, tak své sociální okolí.
Sama intervence nemusí být ča-

sově náročná – v denní praxi stačí 
pár minut nebo i  jen desítek vte-
řin. Kuřáky, kteří chtějí přestat 
a kterým nemáme čas se věnovat, 
můžeme odeslat do  některého 
z více než 30  Center pro závislé 
na tabáku, kontakty jsou na webu 
Společnosti pro léčbu závislosti 
na tabáku www.slzt.cz.

Krátká intervence lékaře či sest-
ry (5A dle Fiore et al., 2008): 

1. ASK: Zeptat se na  kouření, 
dokonce i na pasivní – pokud se 
nezeptáme, pacient odchází s po-
citem, že jeho zdraví s kouřením 
asi nesouvisí – vždyť se na to ani 
neptali.

2. ADVISE: Kuřákovi jasně do-
poručit přestat („Pro vaše zdraví 
je nutné přestat kouřit.“). Pokud 
nedoporučíme přestat, pacient 
odchází s  pocitem, že asi přestat 
nemá – vždyť mi to ani neřekli.

3. ASSESS: Posoudit ochotu pře-
stat. Pokud pacient přestat nechce, 
intervence končí, můžeme jen mo-
tivovat.

4. ASSIST: Pokud pacient chce 
přestat, podle svých možností mu 
pomůžeme: buď jen podáme le-
ták, doporučíme změnu životních 
stereotypů a životního stylu („Při-
pravte si předem nekuřácká řešení 
pro situace, kdy typicky kouříte.“), 
případně doporučíme farmako-
terapii (nikotin – zdvojnásobuje 
úspěšnost, vareniklin – ztrojnáso-
buje úspěšnost).

5. ARRANGE FOLLOW-UP: 
kontroly zvýší úspěšnost.

Motivace je možná podle sché-
matu 5R (Fiore et al., 2008):

1. RELEVANCE: mluvit vždy 
o  konkrétní  diagnóze,  pro-
gnóze,  relevantně vzhledem 

k věku, vzdělání atd.
2. RISKS: zdůraznit rizika, v pří-

padě kardiovaskulárního onemoc-
nění je riziko pro kuřáka dvojná-
sobné v porovnání s nekuřákem.

3. REWARDS: Odměny – napří-
klad: „Když dnes přestanete kouřit, 
vaše riziko infarktu se sníží o třeti-
nu hned, o polovinu do roka.“

4. ROADBLOCKS: Pokud paci-
ent nechce přestat, ptejme se proč, 
čeho se obává. Možná jsou to abs-
tinenční příznaky – ty je však mož-
né potlačit léky.

5. REPETITION: To celé stále 
opakovat.

V  rámci sjezdu jsou nabízeny 
dva kurzy léčby závislosti na ta-
báku, a to pro lékaře i pro sestry. 
Role sester v této léčbě u nás není 
zatím dostatečně využívána, při-
tom v anglosaských zemích jsou 
to právě sestry, které nejvíce in-
tervenují. Často mají více času, 
který mohou strávit s pacientem, 
či s  ním mají bližší kontakt než 
lékař. Naše sestry pořádají v rám-
ci Společnosti pro léčbu závislos-
ti na  tabáku podobné kurzy již 
od roku 2007 a vyškolily několik 
set svých kolegyň v souladu s me-
zinárodními standardy. Spolupra-
cují se sesterskými organizacemi 
například z USA a dalších zemí. 
Více na www.slzt.cz.

Kolektiv Centra pro závislé 
na  tabáku III. interní kliniky 
1.  LF UK a  VFN (MUDr.  Eva 
Králíková, CSc., MUDr.  Ale-
xandra Kmeťová, MUDr. Lenka 
Štěpánková, Vladislava Felbrová 
a Stanislava Kulovaná) a Společ-
nost pro léčbu závislosti na tabá-
ku (Kateřina Malá)

Program našich kurzů:
Léčba závislosti na tabáku – role sestry
BLOK I. – Vladislava Felbrová 
Historie užívání tabáku.
Pasivní kouření, vliv kouření na zdraví.
Prevence užívání tabáku.
Rozlišení kuřáka od nekuřáka – defi nice.
BLOK II. – Kateřina Malá 
Složení tabákového kouře, měření jeho 
složení.
Princip závislosti na tabáku: psychosociální 
závislosti.
Princip závislosti na tabáku: fyzická závis-
lost na nikotinu.
Abstinenční tabákový syndrom.
Test závislosti na tabáku.
BLOK III. – Kateřina Malá 
Léčba závislosti na tabáku, farmakoterapie, re-
žimová opatření, asistovaná pomoc.
Role sester v léčbě závislosti na tabáku, do-
poručené postupy pro sestry.
Kouření lékařů a zdravotních sester u nás 
a ve světě.
Kouření zvláštních sociálních skupin: zdra-
votní sestry, těhotné, adolescenti... 
BLOK IV. – Stanislava Kulovaná 
Práce sestry v denní praxi a v Centru pro 
závislé na tabáku.
Měření CO ve výdechu pomocí smokerly-
zeru – ukázka.
BLOK V. – Vladislava Felbrová 
Možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR – 
Centra léčby závislosti na tabáku – lokality, 
telefonní linka, webové stránky SLZT, aj.
Společnost pro léčbu závislosti na tabáku.

BLOK VI. – společně 
Nácvik skupinové terapie – nejčastější 
otázky pacientů.
Diskuse + zakončení kurzu – předání cer-
tifi kátů.
Vladislava Felbrová a Stanislava Kulovaná 
jsou z Centra pro závislé na tabáku III. in-
terní kliniky 1. LF UK a VF, Kateřina Malá 
z Ústřední vojenské nemocnice, Praha.
Léčba závislosti na tabáku v denní praxi 
lékaře
MUDr. Eva Králíková, CSc. 
•  Epidemiologie užívání tabáku, souvisejí-

cí mortalita a morbidita.
•  Prevence závislosti na  tabáku, pasivní 

kouření.
MUDr. Alexandra Kmeťová 
• Kouření adolescentů.
MUDr. Lenka Štěpánková
•  Kouření a psychiatrická komorbidita.
MUDr. Eva Králíková, CSc. 
•  Princip závislosti na tabáku, diagnostika
Vladislava Felbrová, Stanislava Kulo-
vaná
• Měření CO ve výdechu.
MUDr. Lenka Štěpánková 
•  Psychobehaviorální intervence, příklady. 
MUDr. Alexandra Kmeťová 
•  Prevence zvyšování hmotnosti – sou-

část intervence.
MUDr. Eva Králíková, CSc. 
•  Farmakoterapie závislosti na tabáku.
•  Současné možnosti léčby závislosti 

na tabáku v ČR, specializovaná centra.
•  Situace ve  světě, mezinárodní a  naše 

doporučení léčby.
MUDr. Alexandra Kmeťová 
•  Léčba závislosti na tabáku s podporou 

zaměstnavatele, možnosti ambulant-
ních lékařů, ekonomika této léčby.

Nácvik skupinové terapie, nejčastější do-
tazy pacientů, panelová diskuse.

Všichni přednášející jsou z Centra pro 
závislé na tabáku III. interní kliniky 
1. LF UK a VFN, a z Ústavu hygieny 
a epidemiologie 1. LF UK a VFN.

Léčba závislosti na tabáku – denní chleba lékařů i sester

MUDr. Eva Králíková, CSc. 

ECHODNY
2011 

1.  i n f o rma ce

pořádá
PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE

v e  s p o l u p r á c i
S PRACOVNÍ SKUPINOU NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE
p o d  z á š t i t o u
ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

16. – 17. září 
Špindlerův Mlýn
HOTEL HARMONY CLUB

Registrace na 
www.gsymposion.cz

vé se Slovenské republiky. Za  PS 
Neinvazivní kardiologie Slovenské 
kardiologické společnosti před-
nesla přednášku Eisenmengerov 
syndróm – „špecifi cká“ dysfunkcia 
pravej komory paní prof.  I. Šim-
ková. V  tomto roce se uskuteční 
jednání PSE v  rámci ECHOD-
Nů 2011 opět v  hotelu Harmony 
ve  Špindlerově Mlýně v  termínu 
16.–17. 9. 2011.

Významnou akcí PSE je PRA-
GUECHO. V  letošním roce se 
bude konat v netradičním, již sko-
ro letním termínu 9.  června opět 
ve Fragnerově sále společnosti Zen-
tiva v Praze. Pozvánky na tuto akci 
jsou již rozeslány. Sestavený pro-
gram je velmi kvalitní a opět se do-
týká významných klinických témat, 
jakými je prognostický význam 
echokardiografi e, echokardiografi e 
u sportovního srdce, zátěžové testy 
u chlopenních vad či „never ending 
story“ o diastolické funkci levé ko-
mory. Přednášky prof. B. Ošťádala 
a prof. F. Weidemanna (Německo) 
jen podtrhují kvalitu sympozia.  

Ze zahraničních akcí je nutno 
zmínit EUROECHO 2010 a sjezdy 
ESC, loňský ve  Stockholmu, le-
tošní v Paříži. Konkurence je zde 
pro naše echokardiografi sty velká 
a obstojí jen ty nejkvalitnější týmy. 
Není proto překvapením, že nás 

v čele vědeckých týmů reprezen-
tují jména jako prof.  J.  Meluzín, 
prof. A. Linhart, doc. T. Paleček, 
dr. J. Nečas a další.

Pro letošní XIX. výroční sjezd 
ČKS PSE připravila 60minuto-
vý blok s  tématem Nové pohledy 
na  funkci levé komory srdeční 
v  echokardiografii. Vedle po-
zvaného zahraničního řečníka 
prof.  J.  Gorcsana (USA), který 
přednese přednášku na téma Strain 
imaging in the selection of CRT 
candidates, zazní přednášky našich 
předních odborníků v echokardio-
grafi i, doc. E. Mandysové na téma 
Global strain, a  prof.  A.  Linhar-
ta Ventriculo-arterial coupling. 
90minutový blok „Jak na  to?“ se 
zabývá problematikou trojrozměr-
né echokardiografie. Domnívám 
se, že oba bloky zahrnují vysoce 
aktuální problematiku v echokar-
diografi i a budou pro echokardi-
ogrtafi sty přínosem a místem pro 
bohatou diskusi. 

Výbor PSE nyní pracuje ve  slo-
žení prof L. Elbl (předseda), prof. 
A. Linhart, doc.  E. Mandysová, 
doc.  K. Linhartová, doc.  T. Pale-
ček, dr.  H. Skalická a  dr.  M. Ví-
tovec. Na  zasedání výboru PSE 
23. 9. 2010 byl zvolen novým před-
sedou PS prof. Linhart. 

prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.
předseda PS Echokardiografi e

PS Echokardiografie
dokončení ze strany 4
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Pracovní skupina plicní cirkula-
ce měla v uplynulých 12 měsících 
dvě tradiční a jednu mimořádnou 
akci – tou bylo uspořádání mezi-
národní konference Pulmonary 
circulation. Tato akce navázala 
na předchozí sympozia, pořádaná 
v Praze v  intervalu 5 roků skupi-
nou českých kardiologů a  pne-
umologů, kterou vedl prof.  Jiří 

Widimský senior. Poslední setká-
ní se v  Praze uskutečnilo v  roce 
1999, další pak navázalo ve Varša-
vě v  roce 2006. Již tam bylo roz-
hodnuto svěřit pořádání v  roce 
2010 Praze; lokální organizační 
tým pod vedením autora tohoto 
sdělení pracoval dále ve  složení 
(bez titulů): Jiří Widimský senior, 

Aleš Linhart, Pavel Jansa, Jaroslav 
Lindner, Jan Herget, Jan Bělohlá-
vek, Hakim Al-Hiti. Konference 
proběhla v  Praze ve  dnech 2.–
5. 6. 2010 v hotelu Clarion. Účast 
byla nad očekávání vynikající, po-
dařilo se do Prahy přilákat většinu 
špiček z  oblasti plicní cirkulace, 
velký podíl na tom měli i naši přá-
telé ze zahraničí, především Adam 

Torbicki z Varšavy a Gerald Sim-
moneau z Paříže. Celkem se tedy 
účastnilo 475  lékařů z  36  zemí, 
nejvíce z Polska (94), z Německa 
(38) a  ze Španělska (14), z  USA 
pak 5 lékařů, z exotických destina-
cí například odborníci z Th ajska,  
z Argentiny, Australie a z Mexika. 
Z České republiky se aktivně po-

dílelo 8  přednášejících, celkem 
pak bylo registrováno 42 českých 
lékařů. Předneseno bylo 71  pre-
zentací, posterů bylo 51.  Vítězi 
posterové sekce byli dr.  Labyk 
z Varšavy, Dr. Morsolini z  italské 
Pavie a  Dr.  Kovacs z  rakouské-
ho Grazu. Závěrečné Evropské 
fórum, které se věnovalo proble-
matice péče o  nemocné s  plicní 
hypertenzí v  jednotlivých zemích 
v Evropě bylo zajímavým srovná-
ním. Je jistě potěšitelné, že systém 
péče v České republice je ve světě 
uznáván jako velmi kvalitní. Celá 
akce, po  odborné stránce hod-
nocená zahraničními i  českými 
účastníky velmi kladně, vyvrcholi-
la setkáním účastníků na slavnost-
ním koncertu na Pražském hradě, 
kde bylo vystoupení Pavla Šporcla 
mimořádným zážitkem v krásném 
prostředí Španělského sálu. 

Tradiční akce – již 5. sympozium 
PS plicní cirkulace ČKS – pak byla 
uspořádána 14.–15.  ledna 2011 
u Špindlerova Mlýna ve spolupráci 
s Českou společností pro trombó-
zu a hemostázu. 150 účastníků se 
věnovalo problematice plicní cir-
kulace v minulém roce, zobrazova-
cím metodám v diagnostice plicní 
cirkulace, funkčním vyšetřením 
u plicní hypertenze (PH), trombo-
embolické PH, dále PH u srdeční-
ho selhání a u vrozených srdečních 
vad. Jednání bylo jistě přínosné pro 

všechny zúčastněné a dovoluje-
me si již nyní přijít s první m 
pozváním na 6. sympozium, 
které se uskuteční opět 
v hotelu Arnika v termínu 
13.–14. 1. 2012.

Další akce, která je 
již tradiční, je pracov-
ní setkání nemocných 
s  plicní hypertenzí, 
které je také dvouden-
ní a stalo se nedílnou 
součástí léčby nemoc-
ných s  tímto závažným 
onemocněním. V  roce 
2010 proběhlo setkání paci-
entů i jejich lékařů v Seči, přijelo 
kolem 100 účastníků. Podrobnos-
ti je možné nalézt na  webových 
stránkách naší pacientské organi-
zace:  www. plicni-hypertenze.cz.   

Mezi pozitivní aktivity naší PS je 
nutné ještě zařadit vytvoření ino-
vovaných Doporučených postupů 
pro diagnostiku a léčbu plicní hy-
pertenze publikované v tomto roce 

a dále vznik národ-
ního registru nemocných s plic-
ní hypertenzí REPLY. Ten je podpo-
rován grantem ČKS a dosud do něj 
bylo zařazeno 298 nemocných. 
Chtěl bych na tomto místě poděko-
vat všem, kteří se na realizaci toho-
to projektu aktivně účastní. 
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

předseda PS Plicní cirkulace

Jednou z nosných myšlenek letoš-
ního sjezdu ČKS je naše kampaň 
„Lékaři proti kouření a  na  po-
moc kuřákům“. Význam této akce 
dokládá i  skutečnost, že se nám 
dostalo podpory osmi odborných 
společností.

Naše kampaň 
není zaměřena 
na  zakazování či 
přikazování, jak 
se má ve  vztahu 
ke kouření kdo chovat. 
Chceme však upozornit 
na  skutečnost, že mnoho 
lidí je vystaveno vlivům pasiv-
ního kouření, kterým mohou být 
závažně poškozováni. 

Naše společnost není o  vlivu 
pasivního kouření dostatečně in-
formována a naše legislativa pro 
aktivní ochranu nekuřáků mno-
ho nedělá. Přitom celosvětově je 
pasivnímu kouření vystaveno dle 
statistik až 40 % dětí, 33 % mu-
žů-nekuřáků a  35 % žen-neku-
řaček. Situace v  České republice 
není nikterak růžovější. Na celém 
světě bylo v  roce 2004 pasivní 
kouření zodpovědné za  přibliž-
ně za 600 000 obětí, což předsta-
vuje 1 % všech úmrtí, avšak v ci-
vilizovaných zemích s  vysokým 
výskytem kardiovaskulárních 
a  maligních onemocnění je toto 
procento pravděpodobně výrazně 
vyšší. Bohužel, téměř třetina těch-
to úmrtí připadá na děti, a to kvů-
li infekcím dolních cest dýchacích 
s astmatu.

Je prokázáno, že stačí i poměrně 

krátká expozice pasivnímu kouře-
ní, aby došlo ke vzniku endoteliál-
ní dysfunkce, poruše poddajnosti 
cévní stěny, změnám agregace 
destiček a zánětlivé odpovědi ak-
celerující aterosklerózu. Dlouho-
dobá expozice má pak efekty stej-
né a v některých ohledech možná 
i vážnější než aktivní kouření. Pa-
sivní kouření je ale spojeno i s vý-
razným nárůstem rizika vzniku 
astmatu, exacerbací chronické ob-
strukční choroby plicní a pochopi-
telně i rizika karcinomu plic.

Přitom je zjevné, že v zemích, kde 
byla zavedena legislativní opatře-
ní zakazující kouření na veřejných 
místech, v restauracích a na praco-
vištích, dochází k rychlému a vý-
raznému poklesu kardiovaskulár-

ních příhod. Incidence 
infarktu myokardu 
klesá v  průměru 
o  17 %, ale v  ně-
kterých zemích 
dosahují tato čísla 

i  více než dvojná-
sobku. Mimo to klesá 

rychle i četnost hospita-
lizací pro akutní exacerbace 

CHOPN.

Druhá část naší kampaně je za-
měřena na pomoc kuřákům. Chtěli 
bychom naši lékařskou i odbornou 
veřejnost informovat o  možnos-
tech, které máme pro pomoc ku-
řákům v  jejich snaze odvyknout 
závislosti na tabáku.

Cílem snahy ČKS je zásadně 
změnit informovanost naší veřej-
nosti o zdravotních dopadech pa-
sivního kouření. Náš hlas by měl 
být významným podnětem pro 
změny legislativy, které by měly 
zlepšit ochranu nekuřáků před 
expozicí kouření. Je načase pře-
hlušit krátkozraké a nevědomos-
tí zatížené předsudky některých 
našich čelních politiků. Pasivní 
kouření nás i naše nemocné zby-
tečně a závažně poškozuje a sna-
ha o  jeho omezení je legitimním 
úsilím lékařů o zlepšení za zdraví 
naší populace.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Zpráva o činnosti PS Plicní cirkulace 

Lékaři proti kouření

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

P O Z V Á N K A

XIX. výroční sjezd ČKS
1. -  4. května 2011
Areál Veletrhy Brno, a. s.
Výstaviště 1

U příležitosti  XIX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti si Vás společnost Actelion Pharmaceuticals
dovoluje srdečně pozvat na SYMPOSIUM

Diagnostika a terapie pacientů s vrozenými
srdečními vadami a plicní arteriální hypertenzí
Pavilon E (sál Praha) - 1. patro - pondělí 2. 5. 2011 – 12.45 - 13.45

Předsedající: M. Aschermann, P. Jansa  (Praha)

I. Šimková (Bratislava)

J. Marek (Londýn)

J. Popelová (Praha)

DISKUSE

– EISENMENGERŮV SYNDROM - QUO VADIS

– NON - INVASIVE ASSESMENT OF NON - LEFT VENTRICULAR MYOCARDIUM
(PŘEDNÁŠKA V ČESKÉM JAZYCE)

– DOPORUČENÍ PRO LÉČBU PLICNÍ HYPERTENZE U VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD

Normální stav
plicní cévy na průřezu

Plicní hypertenze
– zbytnění cévní stěny 

a zmenšení jejího průsvitu 

Vysoký tlak v plicních cévách má za následek postižení pravé 

srdeční komory, poruchy cirkulace a okysličování krve.
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XIX. výroční sjezd 
České kardiologické 
společnosti 
1.–4. května 2011  |   Veletrhy Brno

Vzhledem k onemocnění před-
sedy České kardiologické spo-
lečnosti pana doc. Václava Cha-
loupky v  roce 2010 bylo dále 
postupováno podle stanov ČKS 
a  vedením byl pověřen místo-
předseda ČKS, autor této zprá-
vy. Dovoluji si proto předložit 
v  tomto krátkém souhrnu pře-
hled činnosti výboru od  roku 
2005, protože práce v celém ob-
dobí měla kontinuitu. Činnost 
výboru ČKS je velmi rozmanitá 
a  pokusím se předložit členům 
naší společnosti výčet všech ak-
tivit, které probíhaly od  roku 
2005. Hodnocení práce v  po-
sledním roce je věnována zpráva 
o činnosti, která bude přednese-
na na valné hromadě ČKS, kte-
rá proběhne v neděli 1. 5. 2011 
od  17  hodin v  Rotundě, vaše 
účast je velmi vítána. 
Hlavní témata práce členů výbo-
ru byla následující: 
1. organizace kongresů ČKS
2. organizace podzimních Čes-
kých kardiologických dnů
3. organizace mezinárodních 
akcí v České republice
4. účast na organizaci akcí pra-
covních skupin ČKS
5. granty ČKS
6. registry ČKS
7. účast v akreditační komisi MZ 
ČR
8. účast na vzdělávání kardiolo-
gů v ČR
9. vydávání Doporučených po-
stupů
10. vydávání časopisu Cor et 
Vasa, nově i časopisu kardiochi-
rurgické společnosti
11. provozování webových strá-
nek ČKS
12. účast v atestačních komisích 
pro obor kardiologie a vnitřní lé-
kařství
13. spolupráce s  Evropskou 
kardio logickou společností (vý-
bor, komise, guidelines, vzdělá-
vání)
14. udělování zlaté medaile 
prof.  Libenského významným 
českým kardiologům

Ad 1. Kongresy ČKS se konají 
tradičně na  brněnském výsta-
višti. Celkový počet účastníků 
byl v posledních 6 letech násle-
dující: 

rok počet účastníků

2005 3 042

2006 3 670

2007 4 420

2008 3 862

2009 3 762

2010 3 649

Je tedy zřejmé, že zájem o účast 
na našem kongresu je trvale vel-
mi vysoký, přednášek a  poste-
rů je kolem 500, pravidelně se 
účastní významný počet kolegů 
ze Slovenska. V  letošním roce 
jsou hlavními tématy aktivity za-
měřené proti kouření a na zlep-
šení pohybových aktivit u všech 
obyvatel České republiky. Tra-
diční běh Jiřího Tomana, který 
se pravidelně koná během sjez-
du ČKS, má v  letošním roce již 
8. ročník. 

Ad 2. České kardiologické dny.
Podzimní akci – dříve Kardio-

logické dny na Homolce – jsme 
v  roce 2010 poprvé přesunuli 
do hotelu Clarion v Praze a název 
jsme změnili na  České kardio-
logické dny. Ukázalo se totiž, že 
program, který se věnuje cíleně 
především předatestační přípra-
vě mladých kardiologů, přilákal 
větší počet účastníků, pro který 
již nebyl sál v nemocnici Na Ho-
molce dostačující. Přípravě toho-
to setkání věnuje výbor ČKS tr-
vale velkou pozornost a věříme, 
že bude úspěšné i v následujících 
letech. 

Ad 3. Mezinárodní kardiolo-
gické akce v  České republice 
za poslední dvě období

V letech 2005–2011 byla uspo-
řádána v  ČR řada akcí s  mezi-
národní účastí – některé jsme 
pořádali ve vlastní režii, některé 
pořádala ESC s naší spoluúčastí 
na  přípravě. Je možné konsta-
tovat, že všechny tyto akce byly 
hodnoceny ze strany našich za-
hraničních hostů jako velmi kva-
litní, a  to jak po stránce organi-
zační, tak po stránce odborné.  
Europace
26.–29. 6. 2005, 
3 613 účastníků
Acute Cardiac Care
21.–24. 10. 2006, 
1393 účastníků
Euroecho
6.–9. 12. 2006
2 989 účastníků
Alpe-Adria
květen 2007
International Conference of 
Nuclear Cardiology
10.–13. 5. 2009,
1 110 účastníků
Europrevent
5.–7. 5. 2010,
1 103 účastníků
Pulmonary Circulation
1.–4. 6. 2010
457 účastníků
(podrobně viz zpráva o činnosti 
PS plicní cirkulace v tomto čísle 
novin)

Pravidelně jsou pořádány také 
další akce s mezinárodní účastí 
– například tradiční Workshopy 
intervenční kardiologie, arytmo-
logie a další.

Ad 4. Účast na organizaci akcí 
pracovních skupin ČKS

Od roku 2005 proběhlo celkem 
56  akcí pořádaných pracovní-
mi skupinami ČKS, řada z nich 
patří k  tradičním oblíbeným 
konferencím velmi kvalitním 
programem i  účastí. Přehled je 
pravidelně uváděn vedoucími 
jednotlivých pracovních skupin 
a  je zveřejňován na  webových 

stránkách ČKS. Dovoluji si zde 
poděkovat všem, kteří se za po-
slední dvě období výboru ČKS 
na organizaci těchto konferencí, 
sympozií podíleli! V  letošním 
roce již řada těchto akcí proběh-
la a další budou v následujících 
měsících. 

Ad 5.+6. Granty a registry ČKS
Finanční podpora výzkumné 

činnosti je dlouhodobým pro-
jektem ČKS, v  každém roce je 
udělována v  částce 300  000 Kč. 
Grantové projekty hodnotí vy-
braní odborníci, stejně tak jako 
závěrečné zprávy. Podmínky 
pro aplikaci grantového projek-
tu jsou na webových stránkách 
ČKS. Od roku 2008 jsou finanč-
ně podporovány také registry 
ČKS. První byl registr AHE-
AD – akutní srdeční selhání, 
v  němž jsou zařazeny již tisíce 
nemocných a  jehož výsledky 
již byly opakovaně prezento-
vány na  mezinárodní úrovni. 
Také registr REPLY – plicní 
hypertenze – (zařazeno přibliž-
ně 300  nemocných) již přiná-
ší první výsledky, které bude 
možné prezentovat. Na podpo-
ru registrů je ročně přiděleno 
celkem 600 000 tisíc Kč. 

Ad 7.+8. Účast na  tvorbě sys-
tému vzdělávání kardiologů 
a v akreditační komisi MZ ČR 

Většina členů výboru ČKS 
se aktivně podílela na  mnoha 
jednáních, která se týkala sys-
tému vzdělávání kardiologů 
i  ustanovení komplexních kar-
diovaskulárních center a  kar-
diovaskulárních center v  ČR. 
Předsedou obou komisí na  MZ 
ČR byl za  naši společnost 
prof.  MUDr.  Petr Widimský, 
který o  výsledcích jednání in-
formoval členy ČKS v  časopisu 
Cor et Vasa i  jinde. V současné 
době máme stabilizovaný sys-
tém 22  akreditovaných praco-
višť (minimálně jedno v každém 
kraji kromě Karlových Varů). 
Od roku 2011 budou v systému 
vzdělávání tři zásadní změny: 
Změna struktury interního kme-
ne (nově již půl roku kardiolo-
gie),  dojde ke zkrácení celkové 
délky přípravy ze 6 na 5 let a pře-
datestační kurzy z  kardiologie 
nebudou povinné.

Aktivně jsme se podíleli také 
na  práci komise MZ ČR, která 
rozhodovala o výběru technolo-
gií, které budou pro jednotlivá 
kardiovaskulární centra finan-
cována z Evropských strukturál-
ních fondů.  

Ad 9. Doporučené postupy dia-
gnostiky a léčby ČKS

Od  roku 2005 do  letošního 
jara bylo publikováno českými 
autory, většinou členy výboru 
ČKS, celkem 24 doporučených 
postupů, všechny byly publi-
kovány v  časopisu Cor et Vasa. 
Kapesní verze pak byla připra-
vena celkem u 12 témat. Všech-
ny kompletní verze doporuče-
ných postupů jsou k  vyhledání 
na  webových stránkách ČKS. 
Snažíme se o rozumnou inovaci 
především v těch případech, kde 
došlo v  průběhu času k  novým 
postupům v  dia gnostice nebo 

v  léčbě. Sledujeme samozřejmě 
zpracování a  publikace jak ev-
ropských, tak amerických gui-
delines a při tvorbě jejich české 
verze se snažíme přizpůsobit 
možnostem české medicíny 
a jejího financování. Dlouhodo-
bě probíhá diskuse nad otázkou, 
zda není vhodnější překládat 
evropské guidelines tak, jak to 
nabízí ESC a  jak to například 
dělají naši slovenští kolegové. 
Do  současné doby převládl ná-
zor, že pro naše specifické pro-
středí je vhodné tvořit doporu-
čené postupy vlastní. 

Ad 10. Vydávání časopisu Cor 
et Vasa

Během posledního období do-
šlo ve  vydávání časopisu ČKS 
– Cor et Vasa – k řadě význam-
ných změn. Vydáván je nyní 
ve spolupráci s Medical Tribune 
(člen skupiny Süddeutscher Ver-
lag), šéfredaktorem je autor této 
zprávy. Je zařazen mezi časopisy 
citované v  databázích EMBASE 
a  Scopus, je na  seznamu časo-
pisů schválených Radou vlády 
pro vědu a  výzkum. Podařilo 
se zlepšit systém recenzí zasíla-
ných rukopisů, funkční je systém 
Actavia (podrobnosti v  časopi-
su a na webu ČKS). Trvají ještě 
nedostatky zaviněné rozbíháním 
nového systému, jež se snaží-
me co nejrychleji odstraňovat. 
S  kvalitou obsahu rovněž není 
spokojenost, chybí originální 
články, review i  editorialy. Ne-
dostatků jsme si vědomi a s ná-
stupem nového výboru budeme 
pracovat na  tom, abychom kva-
litu obsahu časopisu zlepšili. 
Zařazení například do databáze 
MED LINE je při současné kva-
litě a pouze české verzi časopisu 
nereálné, ale je to dlouhodobým 
cílem výboru ČKS, redakční 
rady i nakladatele. 

Ad 11. Provozování webových 
stránek ČKS

Webové stránky ČKS prošly 
řadou inovací a snažíme se o je-
jich aktualizaci co nejčastěji, byla 
připravena i jejich anglická verze 
a napojení na web ESC.

Ad 12. Účast v atestačních ko-
misích pro obor kardiologie 
a vnitřní lékařství

Většina členů výboru ČKS se 
podílí na  zkouškách atestací 
z  kardiologie a  z  vnitřního lé-
kařství. Počet atestací se v  po-
sledních 3  letech výrazně zvýšil, 
v  letech 1975–2007 atestovalo 
590 českých lékařů (tj. v průmě-
ru 18 ročně), v letech  2008–2010 

atestovalo 102 lékařů (tj. v prů-
měru 34 ročně), v roce 2010 ates-
tovalo 34  lékařů, celkem máme 
v České republice 693 atestova-
ných lékařů – kardiologů, dalších 
503 lékařů má licenci ČKS. 

Ad 13. Spolupráce s Evropskou 
kardiologickou společností 
(ESC)

Největším úspěchem české 
kardiologie ve výboru ESC byla 
pozice místopředsedy, kterou za-
stával prof. MUDr. Petr Widim-
ský, DrSc., v  letech 2006–2008, 
předtím byl v období 2004–2006 
členem výboru ESC. V  roce 
2008 byl pak prof. Petr Widim-
ský jedním ze tří kandidátů 
na post předsedy ESC, byl však 
zvolen prof. Komajda z Francie 
(přes podporu Petra Widimské-
ho z 16 zemí). Pro prestiž české 
kardiologie bylo i  to, čeho jsme 
dosáhli,  velkým úspěchem! 
V  současné době je ve  výboru 
ESC prof.  Josef Kautzner, řada 
dalších členů výboru zastáva-
la a  zastává funkce v  dalších 
orgánech ESC (prof.  Čerbák, 
prof. Aschermann, prof. Hradec, 
prof. Cífková, prof. P. Widimský, 
MUDr. Janský). 

Ad. 15. Udělování zlaté medai-
le prof.  Libenského a  jiná vý-
znamná ocenění

Od  roku 2005 uděluje výbor 
ČKS zlatou medaili prof. Václava 
Libenského (jednoho ze zaklada-
telů ČS v  roce 1929) jako výraz 
nejvyššího ocenění za dlouhole-
tou práci pro ČKS a českou kar-
diologii. Do současné doby byla 
medaile udělena následujícím 
českým kardiologům: 
prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., 
prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., 
prof.  MUDr.  Miloš Štejfa, DrSc., 
prof. MUDr. Vladimír Staněk, DrSc., 
prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc., 
prof.  MUDr.  Bravený, DrSc., 
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., 
v  roce 2011 bude medaile udě-
lena prof.  MUDr.  Janu Černé-
mu, DrSc. 

V  posledních dvou letech pak 
byli dva čeští kardiologové oce-
něni medailí za zásluhu od pre-
zidenta republiky – autor tohoto 
sdělení a prof. MUDr. Milan Ša-
mánek, DrSc. 

Prof.  MUDr.  Petr Widimský, 
DrSc., byl pak vyznamenán stří-
brnou medailí ESC, stříbrnou 
medaili ESC pak obdržel také 
prof.  MUDr.  Jaromír Hradec, 
CSc. 

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

místopředseda ČKS (2008–2011)

Zpráva o činnosti výboru ČKS v období 2005–2011

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
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SN Jaký podíl ze všech kardio-
chirurgických výkonů tvoří ope-
race náhrady aortální chlopně? 
Kolik těchto operací provádíte 
ročně na Vašem pracovišti.

Náhrada aortální chlopně pro aor-
tální stenózu se provádí asi u čtvr-
tiny všech operovaných, na našem 
pracovišti ročně nahradíme aortální 
chlopeň u  300–330 nemocných. 
SN Zvyšuje se věk operovaných pa-
cientů? Jaké je riziko perioperačních 
komplikací u starších nemocných?

Věk pacientů přicházejících k  sr-
dečním operacím se pomalu trvale 
zvyšuje. Platí to i pro pacienty s aor-
tální stenózou, jejichž průměrný věk 
byl v r. 2009 na našem pracovišti 67,2 
roku. Riziko peri- a  zejména poo-
peračních komplikací je u  starších 
nemocných vyšší. Jedná se zejmé-
na o zánětlivé komplikace plynoucí 
z dýchacích cest a poruchy psychic-
kého rázu,  projevující se neklidem 
a desorientací, které však mohou mít 
vliv i na celkový fyzický stav pacien-
ta. Častější jsou i různé formy moz-
kových příhod od tranzitorní moz-
kové ataky po  mozkovou příhodu 
s trvalým motorickým defi citem. 
SN U jakého podílu operovaných 
nemocných se současně s náhra-
dou chlopně provádí chirurgická 
revaskularizace myokardu? Jaká 
je průměrná doba napojení 
na mimotělní oběh u operace?

Asi polovina nemocných, kteří 
přicházejí s aortální stenózou, má 
současně ischemickou chorobu 

srdeční. U asi 15 % z nich se jedná 
o změny, které nejsou chirurgicky 
léčitelné. Mimo to má část nemoc-
ných i  jinou chlopenní vadu, nej-
častěji mitrální nebo trikuspidální, 
nebo postižení ascendentní aorty. 
Takže ze všech nemocných s aortál-
ní stenózou má samotnou náhradu 
aortální chlopně méně než jedna 
třetina,  U 15–20 % je nutný výkon 
na další chlopni, u 30 % revaskulari-
zace myokardu a u dalších 15–20 % 
komplexní kombinovaný výkon 
(náhrada aortální chlopně spolu 
s revaskularizací a současným výko-
nem pro fi brilaci síní (MAZE) nebo 
výkonem na  ascendentní aortě). 
U prosté náhrady aortální chlopně 
se délka mimotělního oběhu po-
hybuje mezi 45 a 60 minutami, při 
kombinovaných výkonech je delší 
průměrně 80–110 minut. 
SN Vyžadujete před operací ná-
hrady aortální chlopně ultrazvu-
kové vyšetření karotického řečiště?

Vzhledem k  tomu, že se jedná 
o starší nemocné, je ultrazvukové 
vyšetření nezbytné, zejména u pa-
cientů, kteří prodělali nějakou for-
mu mozkové příhody, abychom od-
halili stav extrakraniálního cévního 
řečiště a  v  případě významného 
nálezu mohli současným výkonem  
na  krkavicích předejít opakování 
této závažné komplikace. 
SN Jak se jako kardiochirurg dí-
váte na rozvoj katetrizační tech-
niky náhrady aortální chlopně. 
Myslíte, že transfemorální pří-

stup může v budoucnu nahradit 
operace v mimotělním oběhu?

Transkatetrová  implantace aortál-
ní chlopně odráží technický pokrok 
na tomto poli, který bude pokračo-
vat. Pokud je pokrok v zájmu pacien-
ta, pak je třeba ho podporovat a mys-
lím, že to je přesně tento případ. 
Transkatetrová implantace aortální 
chlopně (ať již cestou stehenní tepny 
nebo cestou srdečního hrotu) je pro 
pacienta podstatně méně zatěžující, 
takže z ní mají profi t i nemocní, pro 
něž by klasická operace představova-
la neúměrnou zátěž a vysoké riziko. 
Právě pro tuto skupinu nemocných 
je dnes určena. Do budoucna se tato 
metoda bude jistě rozšiřovat i  pro 
další skupiny nemocných. Širšímu 
uplatnění dnes brání její vysoká 
cena a skutečnost, že zatím nejsou 
k  dispozici dlouhodobé výsledky. 
Jsem však přesvědčen, že klasickou 
chirurgickou náhradu tato metoda 
nikdy zcela nevytlačí. 
SN Jak dlouho trvá rekonvales-
cence po operaci náhrady aortál-
ní chlopně?

Rekonvalescence po náhradě aor-
tální chlopně  je závislá na stavu pa-
cienta. Při zcela nekomplikovaném 
průběhu je nemocný po  operaci 
propuštěn do  domácí péče za  7–8 
dnů. Pak je třeba počítat ještě s dal-
šími 4–6 týdny, než je nemocný zce-
la v pořádku. Při komplikacích se re-
konvalescence úměrně prodlužuje. 
Na otázky Sjezdových novin odpovídal

doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

Aortální stenóza - od chirurgické k perkutánní léčbě (TAVI) 
 Jednací sál:        HRADEC KRÁLOVÉ (pavilon E – přízemí)          Datum:      neděle 1. května 2011 Předsedající:      P. Kala (Brno)  

Videozáznam chirurgické náhrady aortální chlopně

Výběr pacientů k perkutánní léčbě aortální stenózy

SN Proč je v současné době tako-
vá pozornost věnována aortální 
stenóze?

Úspěchy kardiochirurgic-
ké léčby na  prvním místě, ale 
i  rychle se rozvíjející možnost 
perkutánních implantací aor-
tální chlopně u  vybraných ne-
mocných oživila zájem o  aor-
tální stenózu. Aortální stenóza 
je dnes spolu s  nedomykavostí 
mitrální chlopně nejčastější 
chlopenní vadou. Nebezpečí 
aortální stenózy spočívá v  tom, 
že po různě dlouhé době latent-
ního průběhu dojde ke klinické 
manifestaci a  v  té době nabývá 
další progrese onemocnění  ma-
ligního charakteru. Dosavadní 
pokusy o medikamentózní zpo-
malení procesu selhaly a  tak až 
do poslední doby byla metodou 
volby pro ovlivnění prognózy 
chirurgická náhrada chlopně 
kovovým implantátem nebo bi-
oprotézou.  Přesto však až 40 % 
nemocných vzhledem k vysoké-
mu riziku nemohlo být opero-
váno a právě pro tyto nemocné 
byl před více než dvěma roky 
i v České republice na podkladě 
společného grantu IGA v praž-
skému IKEMu a  ve  FN Hradec 
Králové zahájen program per-
kutánních implantací aortální 
chlopně (TAVI). K  programu 
se v  České republice připojila 
celá řada dalších Komplexních 
kardiocenter a  celosvětově byl 
zaznamenán exponenciální ná-
růst provedených výkonů. Pro-
tože přes velmi dobré počáteč-
ní výsledky však zatím čekáme 
na dlouhodobý efekt těchto ka-
tetrizačních výkonů s implanta-
cí bioprotézy z upraveného ho-
vězího či vepřového perikardu, 
je třeba zdůraznit, že i v součas-
né době zůstává chirurgická ná-
hrada aortální chlopně metodou 
první volby. TAVI je u  nemoc-
ných s  příliš vysokým rizikem 
operace velmi slibnou alternati-
vou léčby.
SN Jaký je výskyt aortální stenó-
zy v celkové populaci?

Prevalence aortální stenózy 
je podle různých zdrojů udá-
vána na 2–7 % u populace nad 
65 let, stoupá s věkem a její vý-
skyt je dvojnásobný u  nemoc-
ných nad 85  let. Incidence je 
vyšší například u  nemocných 
s  chronickou nedostatečností 
ledvin nebo po předchozí radi-
oterapii.
SN Bikuspidální aortální chlo-
peň je nejčastější vrozenou vývo-
jovou vadou. Víme, jaký podíl 
nemocných s  aortální stenózou 
tvoří pacienti s  bikuspidální 
chlopní?

Kalcifikace aortální chlopně je 
častá především u  nemocných 
s bikuspidální chlopní, tato vro-
zená abnormalita však není pře-
važující příčinou aortální stenózy 
ve věku nad 65  let. Bikuspidální 
chlopeň byla donedávna pova-
žována za  kontraindikaci TAVI, 
nyní však jsou tyto výkony pro-
váděny i u bikuspidální aortální 
chlopně.
SN Jaké jsou vedle bikuspidální 

chlopně další predispoziční fak-
tory vzniku aortální stenózy

Aortální stenóza ve vyšším věku 
není pasivní degenerativní one-
mocnění, je to velmi  rychle pro-
gredující proces v  mnohém po-
dobný ateroskleróze a  u  těchto 
nemocných byla identifikována 
celá řada rizikových faktorů jako je 
hypertenze, vysoký LDL choleste-
rol, kouření. 
SN Co způsobuje degeneraci 
chlopně?

Ze vzorků chlopně odstraně-
ných během kardiochirurgic-
kého výkonu byla prokázána 
přítomnost zánětlivých elemen-
tů a  zcela zásadní je akumula-
ce kalcia. U  kalcifikovaných 
chlopní byly nedávno prokázá-
ny specifické fenotypy osteo-
plastických buněk s přítomnos-
tí osteopontinu, osteocalcinu či 
sialoproteinu. Genetické studie 
identifikují řadu faktorů pre-
disponujících ke  kalcifikaci 
aortální chlopně, zajímavé je 
například  objasnění úlohy os-
teoblastického transcripčního 
factoru Runx2. 
SN Jak vzniká hypertrofi e a dys-
funkce levé srdeční komory při 
aortální stenóze?

Zvýšená resistence na aortální 
chlopni s  tlakovým přetížením 
levé komory srdeční je zpočátku 
kompenzováno vznikem hyper-
trofie svaloviny levé komory bez 
její dilatace a tím je po léta udr-
žována normální ejekční funkce. 
Vzestup systolického tlaku v levé 
komoře, hmoty levé komory 
a  ejekční doby má za  následek 
zvýšenou spotřebu kyslíku a spo-
lečně s často současně přítomnou 
koronární aterosklerózou vede 
ke  vzniku ischémie myokardu. 
To vede postupně ke  zhoršení 
i  systolické funkce levé komo-
ry. Možnosti rezerv ve  smyslu 
tlakově-objemových změn pre-
loadu jsou omezeny hypertrofií 
a  zvýšenou tuhostí myokardu 
a se zmenšováním plochy chlop-
ně dále stoupá její resistence. To 
vede k  progresivnímu poklesu 
ejekční frakce (v  důsledku tzv. 
afterload mismatch). V  tomto 
případě snížení afterloadu ná-
hradou chlopně může znorma-
lizovat ejekční frakci i  z  velmi 
nízkých hodnot.
SN Jak vypadá typický přirozený 
průběh aortální stenózy?

Pokud se aortální vada stane vý-
znamnou (indexovaná plocha aor-
tální ústí < 0,6 cm2/m2, prognóza je 
extrémně nepříznivá, tříleté přežití 
je menší než 30 %. Dvouletá mor-
talita konservativně léčených ne-
mocných se symptomatickou aor-
tální stenózou je  60 % .

Dřívější studie dokumentovaly, 
že 50 % konservativně léčených 
nemocných s  aortální stenózou  
zemře do 5 let pokud mají anginu 
pectoris, do 3 let pokud mají syn-
kopu a do 2 let pokud mají srdeční 
selhání.

Na otázky Sjezdových novin odpovídal
prof. MUDr. Jan Vojáček, 

DrSc., FESC, FACC

SN Kteří pacienti jsou vhodní 
k perkutánní léčbě?

Perkutánní, nebo lépe katetrová 
léčba pacientů s významnou aortální 
stenózou (TAVI = transcatheter aor-
tic valve implantation) by měla být 
zvážena u všech symptomatických 
pacientů s AVAI ≤ 0,5 cm2/m2, kteří 
nejsou indikovaní ke konvenčnímu 
chirurgickému výkonu. Standardně 
jsou indikováni pacienti s vysokým 
rizikem mortality, kdy jako ukaza-
tel rizika se užívá EuroScore ≥ 20 % 
(lépe 15 %) nebo STS skore ≥ 10 %. 
Jedná se často o starší polymorbidní 
nemocné s renální insufi ciencí, dys-
funkcí levé komory, plicní hyperten-
zí, CHOPN nebo nekoronární atero-
sklerózou. Velmi vhodnou skupinou 
jsou pacienti, kteří mají postižení 
limitující technicky kardiochirur-
gické operace - zejména přítomnost 
porcelánové aorty,  deformity a stavy 
po iradiaci hrudníku nebo funkční 
aortokoronární bypassy. Specifi ckou 
skupinou jsou také pacienti s dege-
nerovanou bioprotézou v  aortální 
nebo mitrální pozici. 

Druhým neoddělitelným krokem 
výběru je posouzení všech přidru-
žených onemocnění a to  jak kardi-
álních, zejména přidružených vad, 
tak i nekardiálních a  jejich dopad 
na životní prognózu, určení stáva-
jící kvality života, možnosti jejího 
zlepšení a v neposlední řadě prefe-
rence plně informovaného pacienta.

Třetím krokem je posouzení tech-
nických aspektů výkonu, tj. velikosti 
aortálního anulu, ev. sinotubulární 
junkce a ascendentní aorty, anato-
mie aortální chlopně (bikuspidní 
chlopeň je řešena pomocí TAVI 

kazuisticky), excesivní kalcifikace 
aortální chlopně, výška odstupů ko-
ronárních tepen ,hypertrofi e septa 
prominující do výtokové části.
SN U kterých pacientů dáme na-
proti tomu přednost operaci 
v mimotělním oběhu?

Operační řešení je vhodné pro pa-
cienty s kombinacemi chlopenních 
vad, zejména přidruženou význam-
nou mitrální nebo trikuspidální in-
sufi ciencí. Komplexní výkon může 
být vhodný také pro pacienty s ko-
ronární aterosklerózou neřešitel-
nou endovaskulárně, ačkoliv i zde 
je možné uvažovat o  kombinaci 
výkonů off -pump revaskularizace 
a katetrové léčby.  Operační řešení 
je také pro pacienty, u kterých nelze 
chlopeň implantovat, například pro 
excentrické kalcifikace s  rizikem 
okluze koronární tepny. 
SN Řada pacientů s degenerativ-
ní aortální stenózou vykazuje 
aterosklerotické postižení tepen. 
Jakým způsobem vyšetřujete stav 
femorálního řečiště před perku-
tánním výkonem? 

Aterosklerotické postižení a  to 
jak femorálního, tak zejména pá-
nevního řečiště určuje přístup 
k  provedení TAVI. Obecně je 
možné použít pánevní angiografi i 
provedenou během koronárního 
diagnostického vyšetření, u  hra-
ničních a  nepřehledných nálezů 
je suverenní metodou spirální an-
gioCT, které přesně zobrazí nejen 
minimální průměr tepen, ale ze-
jména i rozsah a distribuci kalcifi -
kací, tortuositu pánevního řečiště . 
SN Jaké parametry musí femo-
rální tepna splňovat, aby bylo 

možno zákrok provést?
V současné době je užíván 18 F 

sheat (systém EdwardsSapien 
23 mm a CoreValve), který má ze-
vní průměr cca 7,2 mm a vyžaduje 
vnitřní průměr společné femorální 
tepny nebo ilických tepen minimál-
ně 6 mm. Větší 19 F sheat (systém 
EdwardsSapien 26  mm) má zevní 
průměr cca 7,5 mm,  vyžaduje mi-
nimální šíři tepen 6,5 mm. Přístup 
přes femorální tepnu je také limi-
tován při výrazném vinutí tepen 
pánve, nebo při excesivních kalcifi -
kacích. Nejsou-li splněny podmín-
ky bezpečného transfemorálního 
přístupu, je nutné volit přístupy 
alternativní v  podobě implantace 
transapikální (přes hrot LK), trans-
aortální (z minithorakotomie přes 
ascendentní aortu), nebo implanta-
ce přístupem z a. subklavia.
SN Nepochybně vidí řada paci-
entů v  perkutánní léčbě oproti 
operaci přijatelnější řešení. Je ob-
tížné pacientům, kteří nejsou vy-
bráni k perkutánní léčbě, vysvět-
lit důvody operace?

Pacienti jsou v souladu s doporu-
čeními ČKS doporučeni k chirur-
gické léčbě, a až po posouzení a od-
mítnutí chirurgickým týmem je 
u pacientů zvažována léčba TAVI. 
Vzrůstající informovanost pacientů 
nás může před tuto otázku posta-
vit, pak vysvětlujeme pacientům  
poměr rizik a  přínosů konvenční 
chirurgie, zejména nízká rizika 
mortality v dobrých kardiocentrech 
i  ve  vyšších věkových skupinách. 
Osobní preference pacienta – tj. od-
mítnutí chirurgického výkonu při 

Patofyziologie aortální stenózy

pokračování na straně 11
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Edwards

SAPIEN XT
Transcatheter Heart Valve

Edwards Lifesciences  
Irvine, USA I Nyon, Switzerland I Tokyo, Japan I Singapore, Singapore I São Paulo, Brazil
edwards.com 

Treat more patients with the Edwards SAPIEN XT 
transcatheter aortic valve now available in three  
sizes to address the broadest annulus range

*SOURCE: PREVAIL study conducted using the SAPIEN XT valve on the Ascendra2 delivery system. Results presented at EACTS, October 2010.

For professional use. See instructions for use for full prescribing information, including indications, contraindications, warnings, precautions, 
and adverse events. 

Edwards and Edwards SAPIEN XT are trademarks of Edwards Lifesciences Corporation. Edwards Lifesciences and the stylized E logo are 
trademarks of Edwards Lifesciences Corporation and are registered in the United States Patent and Trademark Office.  
© 2011 Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. E1885/02-11/THV.

Treat more patients with confidence

Treat your patients with confidence with the advanced Edwards SAPIEN XT valve that combines  

proven design with predictable placement and optimal performance. This has been demonstrated  

in the PREVAIL TA study, a multi-center European trial showing a 91% 30-day survival rate for  

high-risk patients (logistic EuroSCORE: 23.1%).*

SN Jakou přípravu musí pacient 
před výkonem podstoupit?

Bezprostřední příprava se prak-
ticky neliší od přípravy ke klasické 
operaci, tzn. pacient je lačný, vy-
prázdněný, má vyholená obě třísla. 

Celkově je ale příprava poněkud 
rozsáhlejší než před klasickou 
operací. Musíme dokonale poznat 
morfologii a velikost nejen aor-
tální chlopně a aorty,  ale i vztah 
k odstupům koronárních tepen, 
musíme detailně vyšetřit  přístu-
pové cesty, tzn. pánevní a kon-
četinové tepny. Z tohoto důvodu 
pacienti  před výkonem  podstu-
pují transesophageální echokar-
diografi cké vyšetření a CT angio-
grafi i aorty. 
SN Jaká je průměrná doba hospi-
talizace při výkonu?

Jednou z nesporných výhod katet-
rizační implantace je zkrácení doby 
hospitalizace, v průměru pacienty 
propouštíme při nekomplikovaném 
průběhu 7.–9. den od výkonu. 
SN Je pacient po celou dobu zá-
kroku při vědomí?

Stejně jako při klasické operaci v 
mimotělním oběhu je výkon pro-

váděn v celkové anestezii. Nové za-
váděcí systémy ale již umožňují při 
transfemorálním přístupu pouze 
lokální anestezii.
SN Jak dlouho zákrok průměrně 
trvá?

Katetrizační implantace aortální 
chlopně je ve srovnání s klasickou 
operací z hlediska délky výkonu 
pro pacienta výhodnější, v průmě-
ru do 2 h. Navíc se pacient vyhne 
mimotělnímu oběhu.
SN Za jak dlouho po zákroku po-
zoruje pacient úlevu od obtíží?

Úleva je okamžitá. Odstraně-
ní stenotické aortální chlopně 
vede k okamžité úpravě hemo-
dynamických parametrů a vy-
mizení gradientu na aortální 
chlopni. Symptomy aortální 
stenózy mizí.
SN Jaké dovednosti musí lékař 
prokázat, aby mohl provádět 
transfemorální implantaci aor-
tální chlopně?

Samotný výkon provádí erudova-
ný intervenční kardiolog, který by 
měl mít zkušenosti s koronárními, 
ale i nekoronárními intervencemi. 
Mimo intervenčního kardiolo-

ga je ovšem nezbytná přítomnost 
kardiochirurga, anesteziologa, 
echokardiografi sty.  Souhra celého 
„heart týmu“ rozhodne o fi nálním 
výsledku. 
SN Jaké komplikace výkonu se 
nejvíce obáváte?

Potenciálně nebezpečnou akut-
ní komplikací je uzavření odstu-
pu koronární tepny při nespráv-
né pozici implantované chlopně. 
Převodní poruchy u systému Ed-
wards SAPIEN nejsou tak časté. 
Rovněž je třeba věnovat pozor-
nost oblasti třísla, kde zavádění 
instrumentária může způsobit 
krvácivé komplikace.  Velmi dů-
ležitá je také kvalitní a komplexní 
pooperační péče. 

Riziko potencionálních kom-
plikací,  nutnost těsné interdis-
ciplinární spolupráce a nezbytné 
prostorové a technické zázemí  
předurčují koncentrovat tyto vý-
kony ve vybraných specializova-
ných centrech s kardiochirurgic-
kým zázemím.

Na otázky Sjezdových novin odpovídal
MUDr. Martin Třetina

Aortální stenóza - od chirurgické k perkutánní léčbě (TAVI) 
 Jednací sál:        HRADEC KRÁLOVÉ (pavilon E – přízemí)          Datum:      neděle 1. května 2011 Předsedající:      P. Kala (Brno)  

Videozáznam transfemorální implantace aortální chlopněP rv n í  r a n d o m i z o va n á 
studie tavi -  partner
SN Které země se studie zúčast-
nily? Byla Česká republika v této 
studii významně zastoupena?

Studie PARTNER probíhala pře-
vážně v USA, zapojena byla 3 cen-
tra v Kanadě, z Evropy se malým 
příspěvkem podílelo kardiocent-
rum v Lipsku. Česká republika se 
ve studii neúčastnila. 
SN Kdo byl hlavním autorem studie?
Martin B. Leon a Craig R. Smi-

th. Columbia University Medical 
Cente, Washington, USA
SN Jaké bylo uspořádání studie?
SN Kolik pacientů bylo zařazeno 
do každého ramene léčby?

Studie měla dvě ramena. Do ko-
horty A bylo zařazeno 699 nemoc-
ných s vysokým rizikem chirurgické 
náhrady aortální chlopně (AVR). 
Předpokládaná mortalita byla  ≥ 15 % 
to odpovídá STS score ≥ 10. Tito 
nemocní byli dále rozděleni na  ty, 
u  kterých by bylo možné provést 
implantaci chlopně transfemorálně 
(TF TAVI) – 492 nemocných a na ty, 
kteří by mohli podstoupit transapi-
kální implantaci aortální chlopně 
(TA-TAVI) – 207 nemocných. Obě 
tyto skupiny pak byly randomizová-
ny 1:1 proti standardní chirurgické 
náhradě aortální chlopně. (TF TAVI 
244 proti AVR 248 nemocných, TA 
TAVI 104 proti AVR  104). Sledo-
váno bylo, zda je TAVI srovnatelná 
s AVR (noninferiority TAVI). 
Do  kohorty B bylo zařazeno 358 
nemocných, kteří byli kontraindi-
kování ke  standardní chirurgické 
náhradě aortální chlopně. Rando-
mizování byli v poměru 1:1 mezi 
TF TAVI a  běžnou konzervativní 
léčbu (včetně paliatiní balónkové 
valvuloplastiky). Posuzováno bylo, 
zda TF TAVI je lepší než běžná 
konzervativní léčba (superiorita 
TF TAVI). Primárním sledovaným 
cílem studie Partner byl vývoj cel-
kové mortality v jednotlivých sku-
pinách po dobu trvání studie.
SN Zadavatelem studie byla sou-
kromá společnost nebo byla studie 
fi nancována z veřejných zdrojů?

Studie byla sponzorována fi rmou  
Edwards Lifesciences. 
SN Jaké jsou hlavní výsledky studie?
V  kohortě A  bylo prokázáno, 

že po  12 měsících není statistic-
ky významný rozdíl v  celkové 
mortalitě u  nemocných léčených 
TAVI a AVA. (celková roční mor-
talita TAVI 24,2 %; AVR 26,8 %; 
p = 0,62). Statisticky nevýznam-
ně nižší mortalita byla ve skupině 
TF-TAVI proti AVR (celková roční 
mortalita TF-TAVI 22,2 %; AVR 

26,4 %; p = 0,25). Jen nepatrně vyš-
ší byla mortalita TA-TAVI proti 
AVR (celková roční mortalita TA-
TAVI 29 %; AVA 27,9 %; p = 041). 
Jednoznačně bylo prokázáno, že 
TAVI není u  rizikových nemoc-
ných s významnou aortální stenó-
zou horší než AVR (p = 0,001).

V kohortě B bylo prokázáno, že 
celková mortalita za  12 měsíců 
byla u  nemocných po  implantaci 
TAVI nižší o  20 % než při běžné 
konzervativní léčbě (celková roční 
mortalita TAVI 30,7 %; běžná léčba 
50,7 %; p > 0,001). Roční kardiovas-
kulární mortalita ve skupině TAVI 
byla nižší o 24 % (roční kardiovas-
kulární mortalita TAVI 20,5 %; běž-
ná léčba 44,6 %; p > 0,001). Jedno-
značně bylo prokázáno, že TAVI je 
pro nemocné s významnou aortální 
stenózou, u kterých je kontraindi-
kována chirurgická náhrada aor-
tální chlopně, významně lepší než 
dosavadní konzervativní léčba.

Příznivé výsledky u  nemocných 
po implantaci TAVI byly dosaženy 
i přes fakt, že ve  studii byl použit 
starší typ chlopně (Edwards Sapien 
RetroFlex 1  se zaváděcími šíty 22 
a 24 F a starší typ transapikálního 
systém Ascendra 24 a 26 F). V Evro-
pě jsou již rok k dispozici nová verze 
chrom-kobaltové chlopně (Edwards 
Sapien XT se systémem NovaFlex 
s tenčími zaváděcími šíty 18 a 19 F 
a nový systém pro transapikální im-
plantace Ascendra 2). Faktem rovně 
je, že AVR je zavedenou metodou 
léčby nemocných s aortální stenó-
zou řadu let, kdežto s  implantací 
TAVI  pracoviště začínala. 
SN Co přinášejí výsledky studie 
pro praxi?

Studie PARTNER ukázala, že 
TAVI je u nemocných s význam-
nou aortální stenosou a vysokým 
rizikem chirurgického výkonu 
minimálně srovnatelná s  chirur-
gickou náhradou aortální chlopně 
a  budoucnosti by měla být nabí-
zena těmto nemocným jako alter-
nativní léčba k  AVR. V  případě, 
že AVR  není možná, pak léčbou 
volby (pokud nejsou jiné kontrain-
dikace) by měla být TAVI. 
SN Odrazí se výsledky studie 
v doporučených postupech?

Závěry studie PARTNER se v násle-
dujícím období jistě odrazí v doporu-
čených postupech pro léčbu závažné 
aortální stenózy. Reagovat by na tyto 
závěry měly i zdravotní pojišťovny.
Na otázky Sjezdových novin odpovídal
doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D.

nízkém riziku operace není dnes 
považována za indikaci k TAVI. 

Věříme ale, že zejména u starších 
a  rizikových pacientů se ve  vaz-
bě na výsledky studie PARTNER, 
může stát tato metoda léčbou 
volby, a  to zejména vzhledem 
k absenci zátěže mimotělním obě-
hem, krátké rehabilitaci a dobrým 
funkčním výsledkům po TAVI.
SN Je možno poskytnout perku-
tánní léčbu všem indikovaným 
nemocným?

V současné době je možné poskyt-

nout tuto léčbu pacientům  podle 
přesně defi novaných kriterií zmíně-
ných v úvodu. Všichni nemocní jsou 
hodnocení komisí pro TAVI složené 
z kardiochirurgů a kardiologů, sou-
částí týmu jsou kardioanesteziolo-
gové a využíváme zkušeností z práce 
s geriatrickými pacienty.  Pacienti,  
kteří jsou posouzeni jako vhodní 
podstupují zákrok,  jejich počty jsou 
ale omezeny v rozsahu smluvní péče 
zdravotních pojišťoven - pro VZP 80 
pacientů  za rok 2012 pro ČR. 
Na otázky Sjezdových novin odpovídal

MUDr. Josef Bis

Výběr pacientů k perkutánní léčbě aortální stenózy
dokončení ze strany 10
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Počasí nad 

Výstavištěm 

1. května 

Strana 8

ROTUNDA - pavilon A 

15.45  Přímé přenosy z intervenčních 
pracovišť

17.45 Přestávka

18.00  Valná hromada
České kardiologické společnosti

19.00  Slavnostní přednáška
XIX. výročního sjezdu ČKS

20.00 Konec programu

PRAHA - pavilon E (1. patro) 

16.45 PS Arytmie a trvalá kardiostimulace

17.45 Konec programu

HRADEC KRÁLOVÉ
(Kongresové centrum, II. patro)

16:15  Sympozium Edwards 
Lifesciences AG, 

17:45 Konec programu

Schéma odborného programu v neděli 1. 5. 2011

MORAVA - pavilon A

15.30 Sympózium CARDION

16:30 Přestávka

16:45  Sympozium Pfi zer, spol. s r. o. 
IKEM Praha

17:45 Konec programu

17/21 °C

den

noc

11/8°C

ROTUNDA (pavilon A)

18.00–19.00 hod 

Předsedající:  M. Aschermann,  P. Widimský,  A. Linhart,  

L. Špinarová,  H. Rosolová  (Praha, Brno, Plzeň)

Zpráva o činnosti ČKS a jejích Pracovních skupin

Zpráva o hospodaření

Zpráva revizní komise

Návrh změn stanov ČKS

Diskuze

ROTUNDA (pavilon A)

19.00–20.00 hod 

Předsedající:  M. Aschermann,  P. Widimský,  A. Linhart,  M. Táborský  

(Praha, Olomouc)

Léčba srdečního selhání: včera, dnes a zítra ve světle EBM   

J. Vítovec (Brno)

Výběr z nedělního programu 

Valná hromada

Slavnostní přednáška

Jadran Šetlík se narodil 19. led-
na 1952 v  italském Terstu jako 
dítě českého novináře a  matky 
Slovinky. Do Prahy přijel s rodiči 
v pěti letech a za dalších osm let 
se opět stěhoval do rodné Itálie, 
kde se jeho otec stal dopisova-
telem ČTK. V  římských ulicích 
také poprvé zmáčkl spoušť foto-
aparátu a  právě tam v  patnácti 
letech zcela náhodně potkal svoji 
první velkou hvězdu - Claudii 
Cardinale. Po ní následovaly dal-
ší - ze světa hereckého, politic-
kého i  společenského - Brigitte 
Bardot, Raquel Welch, Anthony 
Quinn, Peter Sellers, Robert Ken-
nedy a řada dalších. V osmnácti 
letech začal Jadran Šetlík studo-
vat na grafické škole v Praze. V té 
době bylo o  dráze uměleckého 
fotografa definitivně rozhodnu-
to. Ve  své profesionální kariéře 
se věnoval všem fotografickým 
žánrům - od  reportáže přes ar-

chitekturu, reklamu, módu, až 
k  volné tvorbě. Jeho nejvyhle-
dávanějším a nejčastějším foto-
grafickým objektem však byla 
vždy žena v  mnoha podobách. 
Svědčí o  tom desítky kalendářů, 
nesčetné množství reprezen-
tativních souborů zajímavých 
osobností a  fotomodelek. Toto 
téma také nejvýrazněji ovlivňu-
je i  jeho současnou tvorbu, pro-
jekty a  prezentace z  posledních 
let, které vyústily v  exkluzivní 
výstavy v České republice a v za-
hraničí. Umělec při nich vždy 
dbá na  to, aby prostřednictvím 
fotografických obrazů oslovil co 
nejvíce diváků a aby každá pre-
zentace svým zaměřením ladila 
s prostředím, ve kterém, ve kte-
rém je umístěna. I v budoucnu se 
chce Jadran Šetlík věnovat pře-
vážně portrétu.
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Jadran
Šetlík
1. – 3. 5. 2011| Rotunda

Zveme Vás na  výstavu

Pozvánka na HOTLINES

ROTUNDA (pavilon A)

Datum: pondělí 2. května  

Čas: 15.10–16.10 hod

Počet osob registrovaných přes 
on-line systém – hlavní kategorie.

Člen ČKS 943

Člen ČKS do 30 let 64

Členové výboru ČKS, předsedové PS 18

Nečlen 1084

Zdravotní sestra - člen ČKS 75

Zdravotní sestra  775

Hosté, čestní členové 41

Jednodenní účast 71

Předsedající, I. autoři vyzvaných sdělení 112

Vystavovatelé 372

Důchodci, studenti 104

Tisk 24

Celkem 3850




