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Ruku na srdce. Bez MBA
 bych nebyl tam, kde jsem …

„Rád bych podtrhnul skutečně reálný přínos studia pro každodenní praxi. Svoje práce jsem 
mohl zaměřovat na problematiku, ve které se pohybuji a denně se jí zabývám, tj. řízení 

a fi nancování zdravotnického zařízení. Studium mne osobně naučilo pracovat s novými 
nástroji a pojmy z oblasti strategického řízení a managementu. Získaných znalostí skutečně 

velmi často využívám. Obsah studia, model výuky i profesionální lektorský tým, se kterým 
jsem se setkal, jsou dobrým předpokladem kvalitní výuky. Osobně mohu toto studium 

doporučit dalším zájemcům, zejména těm, kteří cítí určitou mezeru nedostatečnosti ve 
svém vzdělání a mají zájem pracovat na svém osobním růstu.“ 

Ing. Milan Burša, MBA, nemocnice Chomutov 

BIBS – vysoká škola – největší poskytovatel manažerského programu MBA Senior Executive. 

Vážené kolegyně, vážení kole-
gové, milí hosté!

Rád bych vás přivítal na XVIII. 
výročním sjezdu České kardio-
logické společnosti. Sjezd ČKS je 
zaměřen postgraduálně a hlavní 
náplní budou bloky Pracov-
ních skupin. V tradiční skladbě 
programu ani letos nechybí od-
borné bloky partnerských spo-
lečností, České společnosti pro 
hypertenzi, České angiologické 
společnosti, České společnosti 
pro aterosklerózu a  Slovenské 
kardiologické společnosti. V ná-
vaznosti na loňskou premiéru je 
letos zařazen i blok „To nejlepší 
z české kardiologie“.

Náš sjezd se tak stal vyhledá-
vanou akcí nejen pro kardiology, 
ale i pro internisty a praktické lé-
kaře. Již pravidelně se jedná o nej-
větší odbornou akci pořádanou 
v  České republice. Je zajímavá 
také pro naše slovenské přátele, 
kteří pravidelně přijíždí ve  vý-
znamném počtu. V  neposlední 
řadě nelze opomenout ani zá-
jem sester a dalších nelékařských 
zdravotnických pracovníků.

I  když je Výroční sjezd zamě-
řen především na postgraduální 
vzdělávání a většina odborných 
bloků je připravena pracovními 
skupinami, je zde také dostatečný 
prostor pro volná sdělení, ať již 
formou přednášek nebo posterů.

Je mou milou povinností po-
děkovat Organizačnímu výboru 
pod vedením doc. MUDr. Mi-
loše Táborského, CSc., FESC, 
MBA, a  vedoucí sekretariá-
tu paní Ludmile Klímové za  
přípravu Výročního sjezdu 

a  samozřejmě i  Programo-
vému výboru pod vedením 
prof.  MUDr.  Aleše Linharta, 
DrSc., za přípravu atraktivního 
odborného programu.

Dovolím si zde uvést několik 
čísel. Již před zahájením sjezdu 
je registrováno 3 875 účastníků. 
Celkem je zařazeno 674 sdělení 
a došlo 355 abstrakt, z toho je 
jako ústních 226, jako posterů 
111 a 18 abstrakt bylo vyřazeno. 

Podporu našemu sjezdu vy-
jadřuje i  67 vystavovatelů. 
Generálními sponzory jsou 
společnosti Cardion a St. Jude 
Medical. Především jim, ale 
i  ostatním sponzorům patří 
náš dík za spolupráci a podpo-
ru odborných aktivit, bez které 
by pořádat podobnou akci ne-
bylo možné.

Zahraničními hosty bu-
dou prof.  Camm z  Londý-
na, prof.  Hindricks z  Lipska 
a prof. Lip z Birminghamu, kte-
ří jsou zařazeni v  tematickém 
bloku „What should be in new 
guidelines on management of 
atrial fi brilation?“, který je zařa-
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V  padesátých letech minulého 
století byla hlavní náplní dětské kar-
diologie diagnostika a léčení srdeč-
ních vad, které souvisely s  akutní 
revmatickou horečkou. Revmatic-
ké srdeční vady se vyskytovaly v té 
době u 2–8 na 1000 dětí školního 
věku. Vrozené srdeční vady, které se 
vyskytovaly stejně často jako dnes, 
byly v  té době považovány spíše 
za hříčky přírody, jimiž se zabývali 
hlavně patologové. V  šedesáti le-

tech, kdy prudce poklesl výskyt rev-
matických vad, se dostaly vrozené 
srdeční vady do popředí pozornosti. 

V prvé řadě šlo o to, zachránit děti 
s kritickou vrozenou srdeční vadou, 
jejichž úmrtnost byla koncem šede-
sátých let 71%. Bylo založeno Dět-
ské kardiocentrum a  snažili jsme 
se postupně vybudovat moderní 
dětskou kardiologii. V  současné 
době ví každý lékař v České repub-
lice, jak se zachovat při podezření 
na  srdeční onemocnění u  dítěte. 
Ultrasonografi e se stala nepostra-
datelnou diagnostickou pomůckou 
a nahrazuje čím dál více srdeční ka-
tetrizace. Ze zlatého diagnostické-
ho standardu, kterým byla srdeční 
katetrizace a angiokardio grafi e, se 
vyvinula intervenční katetrizace. 
Echokardiografie rychle pronikla 
do prenatální diagnostiky. V České 
republice existuje celostátní fetální 
screening srdečních vad. Poprvé 
byl užit u  nás název Kardiocent-
rum pro pracoviště soustřeďující 
diagnostiku i  chirurgickou léčbu. 
Od roku 1999 se úmrtnost pohybu-
je pouze kolem 1 %. Svět o nás ví. 

Z naší iniciativy se pozvedla úroveň 
péče v  tzv. socialistických zemích 
a  od  roku 1983 také spolupráce 
v  dětské kardiologii mezi Výcho-
dem a Západem.

Důkazy o  přítomnosti sklerózy 
koronárních artérií u dětí přesvěd-
čily lékařskou veřejnost o tom, že 
prevence aterosklerózy a ischemic-
ké choroby srdeční musí začínat 
již u  dětí. Čeho bylo v  prevenci 
aterosklerózy a dalších rizikových 
faktorů ischemické choroby srdeč-
ní dosaženo? V prvé řadě se pod-
statně zlepšila záchytnost dětí s hy-
perlipidemií. Současně stoupá 
záchytnost hyperlipidemie rovněž 
u příbuzných dětí se zvýšeným ri-
zikem aterosklerózy. Zjistili jsme, 
že současná česká populace málo 
tloustne, ale zvyšuje se výskyt ex-
trémní tloušťky. Rovněž zůstává 
nízká prevalence hypertenze u dětí. 
Pozornost dětských kardiologů se 
v  současné době stále více obrací 
k prevenci ischemické choroby sr-
deční od dětského věku.

prof. MUDr. Milan Šamánek, 
DrSc.

SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA:
DĚTSKÁ KARDIOLOGIE OD REVMATICKÝCH VAD 
AŽ K PREVENCI ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ

ŽIVOTOPIS AUTORA SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKY 

Date of Birth: December 9th, 1927
Place of Birth: Prague, CZ
Nationality: Czech
Universities or colleges attended 
with dates of degrees: 
Charles´ University in Prague, CZ
19. 12. 1951 Doctor of Medicine
Postgraduate medical or scientifi c 
training, and academic grades:
1955  Specialist in Internal Medi-
cine, I.
1957, 1961, 1965 Institute for Car-
diovascular Diseases, Prague
1958 Specialist in Cardiology and 

Vascular Diseases
1969–1978 Repeatedly courses in 
kardiology, organized by Royal 
Med. Soc. and Postgraduate Med. 
School, London
Teaching or research experience:
1947–1951 Institute of General Bi-
ology, Charle´s University, Prague
1959–1968 Institute for Postgra-
duate Medical Education, Prague; 
External lecturer in kardiology
Experience in medical practice, 
with institutions attended:
1951 1st Medical Clinic, Charle´s 

University, Prague
1952–1956 Medical Department, 
District Hospital Most
1956–1969 Medical Department, 
County Hospital Ústí n. Lab.
1969 Medical Department, Hospi-
tal Dornbirn, Austria
1970–1972 Medical Research 
Dpt., Wander Ltd., Berne, CH
1972 Med. Biol. Res. Div., Sandoz 
Ltd. Basle, CH
1972 Rheumat. Clinic and Reha-
bilit. Center, Rheinfelden, Switzer-
land; Consultant cardiologist

Membership of medical and 
scientifi c societies:
1947–1951 Biological Society of 
Czechoslovakia
1952–1968 Medical Society of J. E. 
Purkyne, Czechoslovakia
1958–1969 Chzechoslovak Car-
diological Society and European 
Cardiological Society
1968 Member of Committee of CS 
Cardiology  Society
1971 Member of Swiss Cardiology  
Society

Narozen: 15. 4. 1950
Dosažené vzdělání:
1974 Fakulta dětského lékařství UK
1978 Atestace z pediatrie
1981 Atestace z dětské kardiologie
1991 Kandidát lékařských věd
1995 habilitace, docent pro obor 
pediatrie, 2. LF UK
2005 profesor pro obor pediatrie, 
2. LF UK
Pracovní zkušenosti:
1975 Dětské oddělení nemocnice 
Příbram
1976 Dětské kardiocentrum, Fa-
kultní nemocnice v Motole
1981 ordinář pro pooperační jed-
notku intenzivní péče, Dětské kar-
diocentrum Fakultní nemocnice 
v Motole
1989 primář kardiologického oddě-
lení, Dětské kardiocentrum, Fakult-
ní nemocnice v Motole

Zahraniční stáže a pobyty:
1980 stipendium WHO, studijní 
pobyt v Th e Hospital for Sick Chil-
dren, Cardiothoracic Unit, Lon-
dýn (7 měsíců)
1983 v rámci zavádění programu 
péče o děti se srdečním onemoc-
něním na Kubě, vedoucí lékař pro 
pooperační jednotku intenzivní 
péče, Havana (1 měsíc)
1987 v  rámci zavádění programu 
péče o děti se srdečním onemocně-
ním na Kubě vedoucí lékař pro po-
operační jednotku intenzivní péče, 
Havana (1 měsíc)
1988 ve  funkci primáře (consul-
tant) pro pooperační jednotka 
intenzivní péče, Th e Hospital for 
Sick Children, Cardiothoracic 
Unit, (12 měsíců)
Odborné  a profesní společnosti:
1978 Česká kardiologická a Česká 
pediatrická společnost
1981–2002 Společnost dětských 
anesteziologů Velké Británie a Irska
1986 Evropská společnost dětské 
kardiologie
1989–2005 Evropská společnost 
pediatrické a neonatální intenziv-
ní péče
1992 Pracovní skupina dětské 
kardiologie (předseda 1992–1995, 
2000, 2003)
2000–2002 Revizní komise ČKS
2005 Etická komise FN v Motole

2007 Vědecká rada FN v Motole
2008 Oborová komise Kardio-
vaskulární a  cerebrovaskulární 
choroby IGA MZČR
(místopředseda)
Vědecká, přednášková a  publi-
kační činnost:
Monografie Dětská kardiologie 
(Galén 2006), v roce 2007 získala 
cenu Českého literárního fondu 
a cenu České pediatrické společ-
nosti JEP. Autor nebo spoluautor 
90 původních prací, z  nichž 20 
bylo publikováno v časopisech s IF 
a 51 je uvedeno v databázi MEDLI-
NE. V databázi SCI je uvedeno 29 
a v českých odborných časopisech 
61 citačních ohlasů (bez autocitací 
a abstrakt). Aktivní účast na vědec-
kých sympóziích a  konferencích 
dokumentuje 96 abstrakt (z toho 19 
abstrakt v časopisech s IF). 
Je hlavní řešitel 8 úspěšně obhájených 
výzkumných projektů MZČR a má při-
jatý 1 zlepšovací návrh.
Pedagogická činnost:

Od roku 1990 přednáší pravidel-
ně studentům IV. ročníku 2. lékař-
ské fakulty UK v  Praze dětskou 
kardiologii a  vede praktické se-
mináře se studenty na ambulanci 
a na lůžkovém oddělení Dětského 
kardiocentra. V rámci postgradu-
ální výuky dětské kardiologie se 
systematicky podílí na  postgra-
duální výuce dětských kardiologů 

a dlouhodobě působí i jako lektor 
pro IPVZ v rámci specializačních 
kursů v oblasti dětské kardiologie.
Publikace za posledních 5 let
1. Gebauer R, Hučín B, Tláskal T, Chaloupecký V, Klein T, 
Škovránek J. Obstrukce mechanických chlopenních náhrad 
atrioventrikulárních chlopní u dětí Cor Vasa. 2000; 42:509-
515. 2. Hučín B, Kostelka M, Gebauer R, Černá I, Chaloupec-
ký V, Gabriel O, Marek J, Bartáková H, Škovránek J. Problémy 
náhrady kořene aorty u dětí s aortální regurgitací. Cor Vasa. 
2000; 42:280-285. 3. Janoušek J, Vojtovič P, Chaloupecký 
V, Hučín B, Tláskal T, Kostelka M, Reich O. Hemodynami-
cally optimized temporary cardiac pacing after surgery for 
congenital heart defects. Pacing Clin Electrophysiol. 2000; 
23:1250-1259. 4. Tláskal T, Vojtovič P, Janoušek J, Gebauer 
R, Hučín B, Chaloupecký V, Marek J, Kostelka M, Černá I, 
Reich O, Škovránek J. Norwoodova operace u syndromu 
hypoplastického levého srdce. Čs Pediat. 2000; 55:215-220. 
5. Reich O, Chaloupecký V, Hučín B, Tláskal T, Kostelka M, 
Marek J, Janoušek J, Vojtovič P, Tax P, Škovránek J. Výsledky 
léčby vrozených srdečních vad s jedinou komorou meto-
dou totálního kavopulmonálního spojení. Cor Vasa. 2001; 
43:172-178. 6. Reich O, Tax P, Marek J, Rázek V, Gilík J, 
Chaloupecký V, Škovránek J. Mid-term results of ballon 
valvuloplasty for critical neonatal aortic stenois. Cor Vasa. 
2001; 43:286-288. 7. Bartáková H, Škovránek J, Chalou-
pecký V. Dítě se srdečním onemocněním a prevence infekční 
endokarditidy. Kapitol kardiol 2001; 3:126-128. 8. Tláskal 
T, Chaloupecký V, Reich O, Marek J. Komplexní plastika 
atrioventrikulárních chlopní u vad s funkčně jedinou ko-
morou - operační technika a střednědobé výsledky. Rozhl 
chir. 2002; 81:223-229. 9. Stejskal L, Filip K, Hačkajlo D, 
Pirk J, Chaloupecký V. Principy, metody a použití Národního 
registru kardiovaskulárních intervencí. Čas Lék Česk 2002; 
141:428-432. 10. Švábová V, Chaloupecký V, Škovránek J. 
Postperikardiotomický syndrom jako komplikace po srdeč-
ních operacích. Kapitol kardiol 2002; 4:128-131. 11. Hučín 
B, Tláskal T, Gebauer R, Tax P, Marek J, Chaloupecký V, Kučera 
V, Gabriel O, et al. Corrective surgery of congenital heart 
defects in neonates: the Prague experience. Croat.Med.J. 
2002;43:665-71. 12. Chaloupecký V, Svobodová I, Tomek 
V, Hučín B, Tláskal T, Marek J, Janoušek J, Reich O, Tax P, 
Radvanský J, Škovránek J. Střednědobé výsledky úplného 
kavopulmonálního spojení u pacientů s funkčně jedinou 
komorou. Cor Vasa 2003;45:428-436 13. Tax P, Reich O, 
Marek J, Škovránek J, Chaloupecký V, Hučín B. Katetrizační 

uzávěr muskulárního defektu komorového septa. Interv 
Akut Kardiol 2003; 2:150-151. 14.  Tax P, Reich O, Marek 
J, Škovránek J, Šulc J, Chaloupecký V, Bartáková H, Tomek 
V, Hučín B. Uzávěr defektu síňového septa Amplatzovou 
katetrizační technikou. Čes -slov Pediat 2003; 58:484-491. 
15. Reich O, Tax P, Marek J, Rázek V, Gilik J, Chaloupecký V et 
al. Long-term results of percutaneous balloon valvoplasty 
of congenital aortic stenosis: Independent predictors of 
outcome. Heart 2004;90:70-76. 16. Janoušek J, Tomek V, 
Chaloupecký V, Gebauer R.A. Dilated cardiomyopathy asso-
ciated with dual-chamber pacing in infants: improvement 
through either left ventricular cardiac resynchronization or 
programming the pacemaker off  allowing intrinsic normal 
conduction. J.Cardiovasc.Electrophysiol. 2004;15:470-474. 
17. Janoušek J, Tomek V, Marek J, Chaloupecký V, Reich O, 
Gebauer R.A. Srdeční resynchronizační terapie u vrozených 
srdečních vad. Kapitol kardiol 2003; supp:33-37. 18. Cha-
loupecký V, Svobodová I, Hadačová I, Tomek V, Hučín B, et al. 
Coagulation profi le and liver function in 102 patients after 
the total cavopulmonary connection at mid-term follow-
up. Heart 2005;91:73-79. 19. Tláskal T, Hučín B, Kučera V, 
Vojtovič P, Gebauer R, Chaloupecký V, Škovránek J. Repair 
of persistent truncus arteriosus with interrupted aortic arch. 
Eur J Cardiothorac Surg 2005;28:736-741. 

Výzkumná činnost 
1980 - Výzkumný úkol ZP-17-335-452-07-HE-05/06: 
Bezprostřední pooperační péče u dětí s vrozenou srdeční 
vadou do 2 let věku (hlavní řešitel, hodnocení A) 1986 - 
Výzkumný úkol P-12-335-802/07-1/7: Oběhové selhání 
a jeho důsledky na organismus novorozence a kojence 
po operaci vrozené srdeční vady (hlavní řešitel, hodnocení 
A) 1991 - Grant IGA MZ ČR, r.č. 0370-2: Vliv parenterální 
výživy na metabolismus a vnitřní prostředí u dětí po operaci 
vrozené srdeční vady (hlavní řešitel, hodnocení B) 1994 
- Grant IGA MZ ČR, r.č. 2043-3: Poruchy tkáňové perfuze 
a celková metabolická a zánětlivá reakce u dětí po operaci 
vrozené srdeční vady v mimotělním oběhu (hlavní řešitel, 
hodnocení C) 1996 - Grant IGA MZ ČR, r.č.3530-3: Vliv in-
halace oxidu dusnatého na plicní cirkulaci a plicní funkce 
u ventilovaných dětí časně po operaci vrozené srdeční vady 
v mimotělním oběhu (hlavní řešitel, hodnocení B) 1997 - 
Grant IGA MZ ČR, r.č. 3919-3: Prospektivní populační stu-
die dlouhodobých výsledků léčby nejsložitějších srdečních 
malformací (hlavní řešitel, hodnocení B) 2000 - Grant IGA 
MZ ČR, r.č. NA5968-3: Komplexní program péče o pacienty 
s funkčně společnou komorou (hlavní řešitel, hodnocení B)

prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc.

MUDr. Paul Jerie, CSc.
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Narozen v  Brně 8. 1. 1940. 
V  Brně také vystudoval lékař-
skou fakultu cum laudo. Po pro-
moci pracoval v  Ústí n. L., kde 
byl nejprve okresním a  pozdě-
ji krajským kardiologem. Složil 
atestace z  vnitřního lékařství I. 
a  II. st. a z kardiologie. Zakládal 
ve středočeském kraji nemocniční 
i  ambulantní rehabilitaci po  sr-
dečním infarktu. V r. 1982 obhájil 
v IKEM  kandidátskou disertační 
práci na téma „Stavy po srdečním 

infarktu“. V letech 1987–1989 byl 
členem výboru České kardiologic-
ké společnosti, v  r. 2001 obdržel 
od  Evropské hypertenziologické 
společnosti certifikát „Clinical 
Hypertension Specialist“. 11 let 
je členem redakční rady časopi-
su Kardiologická revue. Pracuje 
nyní jako konziliář na  oddělení 
všeobecné interny Masarykovy 
nemocnice v Ústí n. L. a v privátní 
kardiologické ordinaci.

MUDr. Michal Fejfuša, CSc.

Profesor Šamánek se narodil 
na Hané ve Zborovicích. Promo-
val s vyznamenáním na Universitě 
Karlově v  roce 1955. Po  promo-
ci pracoval v  Uherském Hradišti 
a  v  Luhačovicích, od  roku 1956 
na II. dětské klinice v Praze, poz-
ději na  Fakultě dětského lékař-
ství UK. Na studijním pobytu byl 
v  Československé akademii věd 
a na Pensylvánské universitě ve Fi-
ladelfi i. Po návratu z Ameriky byl 
nejprve vedoucím lékařem Kardi-
opulmonální laboratoře a  v  roce 
1977 vybudoval se svými spolu-
pracovníky Dětské kardiocent-
rum v nemocnici v Praze-Motole 

a stal se jeho přednostou. V roce 
1987 byl jmenován profesorem 
pediatrie. Zasloužil se o péči o děti 
s  vrozenou srdeční vadou v  celé 
republice. Prosadil zavedení celo-
státního programu rozpoznávání 
vrozených srdečních vad plodu 
a zlepšení jejich péče. Je čestným 
členem mnoha domácích i zahra-
ničních odborných společností. 
Byl několik let členem výboru 
Evropské asociace dětských kar-
diologů a Světového výboru dět-
ské kardiologie a kardiochirurgie. 
V poslední době se věnuje preven-
ci aterosklerózy a ischemické cho-
roby srdeční.

ŽIVOTOPISY ČESTNÝCH ČLENŮ ČKS



XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti  neděle 16. května 2010, Brno Strana 3

MUDr. Petr Kala, Ph.D. 
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JAKÉ JSOU MOŽNOSTI PERKUTÁNNÍ IMPLANTACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ?

SN Kolik pacientů za rok po-
třebuje v ČR provedení opera-
ce náhrady aortální chlopně?

V tomto ohledu je nutné při-
znat, že nikde na  světě není 
znám přesný počet pacientů 
s hemodynamicky významným 
zúžením aortální chlopně, kte-
ré bychom měli léčit klasickou 
chirurgickou náhradou nebo 
nově i  šetrnější katetrizační 
cestou. To, co však víme jistě, je 
fakt, že aortální stenóza je zda-
leka nejčastějším degenerativ-
ním chlopenním postižením, 
souvisejícím s  rostoucím prů-
měrným věkem populace. 

Z ofi ciálních údajů Národní-
ho kardiochirurgického registru 
v ČR vyplývá, že v r. 2005 bylo 
provedeno celkem 1614 operací 
na aortální chlopni (bez ohledu 
na typ postižení a chybějící údaje 
z  jednoho kardiochirurgického 
pracoviště). Vedle pacientů sku-
tečně operovaných je však další 
skupina pacientů, u kterých ná-
hrada aortální chlopně nebyla 
indikována. Při jejich odhadu 
nám mohou pomoci výsledky 
evropské dotazníkové akce (Eu-
ropean Heart Survey), ze které 
vyplynulo, že náhrada aortální 
chlopně nebyla z různých důvodů 
indikována u více než 30 % všech 
pacientů. V regionu ČR by tato 
skupina představovala přibližně 
dalších 400 pacientů ročně, a cel-
kový počet pacientů s aortální va-
dou by tak přesáhl 2000. 

SN Pro které pacienty je perku-
tánní technika nejvhodnější?

Od první perkutánní implan-
tace aortální chlopně v humán-
ní medicíně v roce 2002 uply-
nulo zatím pouze necelých 8 let, 
přičemž v  průběhu prvních 
5 let se tato metoda prováděla 
pouze v rámci klinických zkou-
šek u  vysoce rizikových paci-
entů. Přelomový byl rok 2007, 
kdy dva typy chlopní získaly CE 
schválení pro běžné klinické 
použití a počet takto léčených 
pacientů v celém vyspělém světě 
exponenciálně narůstá. Předpo-
kládám, že je jen otázkou velmi 
krátké budoucnosti, kdy všichni 
kardiologové a  následně i  ko-
legové z jiných oborů se samo-
zřejmostí rozšíří svůj „lékařský“ 
slovník o  zkratku perkutánní 
léčby aortální chlopně, ať už to 
bude TAVI, PAVI, THV nebo 
jiná, obecně přijatá. 

Zpět ale k vaší otázce týkající 
se výběru pacientů. Jak již bylo 

uvedeno výše, přibližně 30 % 
všech pacientů s  významnou 
aortální stenózou není indiko-
váno ke klasické kardiochirur-
gické operaci a  právě na  tuto 
skupinu pacientů je zaměřena 
největší pozornost. Jedná se 
především o  pacienty s  vy-
sokým rizikem operace nebo 
o  pacienty, u  kterých je ope-
race kontraindikována. Míru 
operačního rizika je možné 
při podrobné znalosti pacienta 

jednoduše spočítat nejčastě-
ji s  využitím tzv. logistického 
Euroscore, vyjadřujícího riziko 
nejvyšší, tzn. úmrtí pacienta 
(www.euroscore.org). Hodnota 
přesahující 10 % je obecně již 
považována za  riziko vysoké 
a u těchto pacientů je vždy nut-
né zvažovat perkutánní léčbu. 

SN Katetrizační výkon se pro-
vádí při vědomí, nebo v celko-
vé anestézii?

V  současnosti jsou obecně 
možné dva přístupy k implan-
taci aortální chlopně – skutečně 
nechirurgický, tzn. „miniinva-
zivní“, který počtem převažuje, 
a  „minichirurgický“.  Z  logiky 
věci vyplývá, že miniinvazivní 
přístup je možné provést pouze 
v místním znecitlivění, opak je 
však pravdou u přístupu mini-
chirurgického, vyžadujícího pro-
vedení nevelkého mezižeberního 
řezu v místě srdečního hrotu.  

Při popisu tohoto zákroku si 
v dalším textu dovolím využí-
vat zkratku TAVI (trancatheter 
aortic valve implantation), kte-
rá odpovídá i názvu vznikající-
ho celonárodního registru a byl 
bych velmi potěšen, kdyby ji 
čtenáři nejen z  kardiologické 
obce přijali za vlastní.   
SN Jak dlouho výkon trvá?
Asi nejlepší bude odpověď 

rozdělit do dvou částí - na čas 
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SN Roli předsedy programo-
vého roce jste zastával již 
v  loňském roce, jaké doznal 
program pro letošek změny?

Na základě podnětů několika 
členů výboru jsme v  letošním 
roce připravili celou řadu změn 
a novinek, i když samozřejmě 
většina programu sjezdu je i na-
dále v režii pracovních skupin. 
Mimo to spoléháme jako vždy 
na bloky partnerských společ-
ností, České společnosti pro 
hypertenzi, České angiologické 
společnosti, České společnos-
ti pro aterosklerózu a  Sloven-
ské kardiologické společnosti. 
Na podnět odborníků, kteří se 
specializují na  léčbu závislosti 
na tabáku, jsme zařadili nad rá-
mec tohoto osvědčeného sché-
matu i  jednu sekci věnovanou 
této palčivé problematice.

Abychom vyslyšeli co nej-
více nových názorů a  pod-

nětů, sestavili jsme velký 
programový výbor, jehož 
členy byli prof.  MUDr.  Mi-
chael Aschermann, DrSc., 
prof.  MUDr.  Jan Černý, CSc., 
prof. MUDr. Richard Češka, CSc., 
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., 
doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc., 
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., 
MUDr.  Jan Škovránek, CSc., 
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., 
a prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. 
Mimo to zásadní podíl na pří-
pravě programu měla i  orga-
nizátorka sjezdu paní Lud-
mila Klímová. Za  jejich podíl 
na práci výboru bych jim chtěl 
velice poděkovat. 

Společně jsme se shodli 
na  tom, že je třeba zvýšit po-
čet zahraničních hostů. Učinili 
jsme tak i  s  vědomím, že ně-
které sekce zahraničních řeč-
níků nebyly v  minulosti příliš 
navštíveny. Volili jsme proto 
tematické zaměření těchto sekcí, 
kdy v pondělí bude v Rotundě 
zařazen od 10.30 tematický blok 
se zahraničními hosty s názvem 
„What should be in new guide-
lines on management of atrial 
fi brillation?“ a  v  úterý v  15.00 
v sále Brno blok s názvem „New 
insights in cardiomyopathies“. 
Doufáme, že takto tematicky 
uspořádané bloky budou hojně 
navštíveny na  rozdíl od  často 
heterogenních přednášek zahra-

ničních hostů poněkud uměle 
sjednocených do jediného bloku.

Velký důraz jsme kladli na to, 
aby se jednotlivé bloky probíha-
jící paralelně tematicky nepře-
krývaly. Konečně jsme se snažili 
program postavit tak, aby po-
slední bloky končily každý den 
v rozumnou dobu a nepřekrý-
valy se s případným doprovod-
ným kulturním programem. To 
si sice vyžádalo některé organi-
zační změny v počtu sálů, do-
mnívám se však, že i pro účast-
níky bude tato změna příjemná.

Na základě zkušeností z minu-
lých let jsme navrhli organizační-
mu výboru navýšení kapacity ně-
kterých sálů, které jsme se snažili 
vytížit těmi nejatraktivnějšími té-
maty. Zda bude míst v sálech do-
statek, se ale teprve ukáže.

Zcela nové je organizační 
schéma programu, kdy jsme 
dali v  průběhu oběda prostor 
fi remním symposiím. Program 
je tak kompaktnější, i  když 
bude asi klást větší nároky 
na soustředění účastníků.

SN Nový je letos i začátek celé-
ho sjezdu...

V loňském roce jsme se na za-
čátek sjezdu snažili představit 
vznikající iniciativu Českého 
kardiovaskulárního institutu 
(ČKVI). Snaha o vznik tohoto 
institutu byla motivována úsi-

lím o vytvoření instituce, která 
by po odborné stránce koordi-
novala edukaci mladých kardio-
logů. Jak se ukázalo, vznik této 
organizace narazil na  admi-
nistrativně právní otázky, které 
se v  současnosti řeší. Bohužel, 
v mezidobí situaci ještě zkom-
plikovala snaha převést stáva-
jící agendu IPVZ na  lékařské 
fakulty. To možná nakonec po-
třebu podobného institutu ještě 
umocní. Start tohoto projektu 
je tedy sice opožděn, ale všichni 
věříme, že se jej nakonec pove-
de uvést do života. Přesto jsme 
v letošním roce od podobného 
bloku prozatím ustoupili.

SN Co tedy nakonec bude 
sjezd zahajovat?

Pokusili jsme se skutečně 
o zcela novátorské zahájení, a to 
hned několika přímými přeno-
sy různých srdečních i cévních 
intervencí z několika pracovišť. 
Doufáme, že tento krok bude 
dostatečně atraktivní, aby se za-
čátek našeho sjezdového jedná-
ní nepodobal klaudikacím.

SN Napadá Vás ještě něco, v čem 
je letošní program inovativní?

Zcela nová je „Sekce mladých 
kardiologů“, která by měla na-
hradit konání Dne mladých 
kardiologů. Jak se totiž ukázalo, 
je v současné době organizova-
ných akcí již příliš mnoho a stále 
sílily hlasy po zjednodušení na-

šeho kalendáře. Tato sekce byla 
zařazena do úterního programu 
ve 14.00 do prestižních prostor 
Rotundy. Srdečně všechny zve-
me, aby přišli mladé kardiolo-
gy povzbudit. Sekce je soutěž-
ní a  vítězové budou vyhlášeni 
a odměněni na galavečeru.

Již v  loňském roce byla zařa-
zena sekce „To nejlepší z  české 
kardiologie“. V letošním roce se 
bude konat znovu, tentokráte 
v příhodnějším čase, a to od 9.30 
v sále Praha v přízemí pavilonu E. 

SN Při všech těchto změnách, 
jaký prostor zůstal vymezen 
volným sdělením lékařů a sester?

Volná sdělení považujeme po-
chopitelně i nadále za zásadní 
součást celého sjezdu. V letoš-
ním roce bylo podáno celkem 
355 abstrakt. Jejich úroveň 
hodnotili nezávislí recenzenti. 
Kvalita sdělení byla letos neob-
vykle vysoká. Pro nízkou kva-
litu jsme byli nuceni vyřadit 
pouze 18 abstrakt. Na  sjezdu 
tak zazní celkem 226 ústních 
a 111 posterových sdělení. 

Snažili jsme se dát maximální 
prostor i sesterským sdělením – ta 
budou probíhat exkluzivně v sále 
Morava v průběhu jednání prak-
ticky celého sjezdu. Věříme, že si 
toto privilegium zaslouží. Osobně 
musím říci, že i kvalita jejich pří-
spěvků byla letos neobvykle vyso-
ká, a máme se tedy na co těšit.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

ROZHOVOR S PŘEDSEDOU PROGRAMOVÉHO VÝBORU

SN Jaký bude rok 2010 z hle-
diska počtu účastníků? 

K  1. 5. 2010 jsme měli více 
než 3 500 registrací, dalších 
400–500 účastníků se pravidel-
ně registruje až na místě. V le-
tošním roce bylo přihlášeno 
226 abstrakt k ústnímu sdělení, 
111 posterů a 66 sdělení v ses-
terské sekci. Počet prezentací se 
významně oproti loňsku zvýšil, 
přidáváme další dva sály, navíc 
sály v pavilonu E jsme rozšířili až 
na kapacitu čtyři sta padesát míst.  

SN Je v  letošním roce větší 
účast ze zahraničí? 

Letos se mají možnost účast-
níci sjezdu sejít se skutečně 
špičkovými osobnostmi svě-
tové kardiologie. Přivítáme 
například excelentního řeční-
ka pana profesora A. J. Cam-
ma z Londýna, dále profesora 
G.  Lipa z  Birminghamu nebo 
profesora G. Hindrickse z Lip-
ska. Byl bych velmi rád, kdyby 
se této akce, kterou se česká 

kardiologie dostává na evrop-
skou úroveň, účastnilo v rotun-
dě co nejvíce kolegů a kolegyň.

SN Ovlivnila finanční krize 
účast sponzorů na sjezdu?

Jednoznačně pociťujeme do-
pady finanční krize na  zdra-
votnictví. Některé významné 
farmaceutické fi rmy, které jsme 
byli zvyklí vídat, účast odřekly. 
Některé firmy slíbily sponzo-
ring, a  nakonec svůj slib bo-
hužel nesplnily, přestože patří 
mezi významné světové produ-
centy v daném segmentu. Svoji 
roli hraje i to, že na tomto trhu 
dochází k  významné restruk-
turalizaci a  často i  k  fúzím. 
Obecně si ale na  nedostatek 
vystavovatelů nestěžujeme. Rád 
bych všem sponzorům poděko-
val za to, že v této ekonomicky 
nelehké době byli ochotni pod-
pořit hlavní cíl kongresu, a to je 
postgraduální vzdělávání v co 
možná nejširší formě.  

SN Pamatujeme si na pozitiv-
ní atmosféru sjezdů ČKS 
ve Zlíně, Brno je již dlouhodo-
bou tradicí, jak v budoucnosti 
s místem konání sjezdu?

Dovedu si představit konání 
takovéto významné akce v mo-
derním kongresovém centru 
s  adekvátním zázemím, a  to 
i mimo Brno. V  letošním roce 
jsme se snažili přinést kongres 
“pod jednu střechu do  nově 
vybudovaného pavilonu Br-

něnského výstaviště. Nerealis-
tická cena a  jistá nezkušenost 
s  realizací tohoto formátu nás 
přinutily vrátit se k původnímu 
konceptu. Pokud by však v bu-
doucnu vzniklo v České republi-
ce skutečně moderní komplexní 
kongresové centrum s  nižšími 
náklady a lepšími službami, jistě 
můžeme o změně uvažovat.

SN Koncepce letošního výroč-
ního sjezdu ČKS zaznamenala 
několik inovativních prvků. 
Jedním z nich je využití polední-
ho času pro fi remní symposia.  

Je to důkaz dalšího přibližová-
ní kongresu k tomu, na co jsme 
zvyklí z velkých mezinárodních 
akcí. Tam je běžné, že odborný 
program začíná třeba v půl sed-
mé ráno pracovními snídaněmi 
a večerní sympozia spojená s ve-
čeří končí po deváté večer. Mít 
v poledne hodinu a půl pauzu, 
kdy se neděje vůbec nic, je ne-
standardní. Preferujeme mož-
nost intenzivníího postgradu-
álníího vzdělávání pro ty, kteří 
o tuto koncepci mají zájem. Zá-
roveň je možno zajít na klasický 
oběd v restauraci BVV.

SN Jaké jsou novinky na letoš-
ním sjezdu?

V neděli je připraveno několik 
zajímavých a inovativních kar-
diologických výkonů.  Kolegové 
z I. interní kardiologické klini-
ky FN U sv. Anny ukážou velmi 
komplikovaný zákrok na koro-

nárním řečišti. Lékaři II. interní 
kliniky VFN v Praze předvedou 
stenting abdominální aorty. Dva 
týmy se připravují v pražském 
IKEM – měly by provést katet-
rizační náhradu aortální chlop-
ně a katetrizační ablaci fi brilace 
síní. Tento program je konci-
pován pro lékaře a sestry z ne-
mocnic a kardiologických praxí, 
kteří nemají možnost přímého 
kontaktu s moderními techno-
logiemi a léčebnými postupy.

SN Kardiologie dlouho byla 
podoblastí interny. Na  počet 
specialistů to rozhodně není 
největší obor. Proč je její sjezd 
největší tuzemskou odbornou 
akcí, a to s velkým náskokem? 
Není to tím, že v kardiologii 
jsou prostě peníze? 

Nemyslím si, že je to otáz-
ka peněz, spíše tu jde o tradici 
a  kontinuitu. Česká kardiolo-
gická společnost je druhá nej-
starší profesní kardiologická 
organizace na  světě. Vznikla 
v roce 1929 a již od třicátých let 
pořádala své konference, které 
byly zasazeny do mezinárodní-
ho kontextu. Ani později nebyl 
kontakt se zahraničím úplně 
přerušen, zde je jistě na  mís-
tě zmínit pana profesora Luk-
la staršího, který byl řadu let 
předsedou Evropské kardiolo-
gické společnosti. A další věc je, 
že česká kardiologie, bez ohle-
du na vnější podmínky, se vždy 
snažila být dopředná a  inova-
tivní. I díky tomu se v posled-
ních letech dostala na  velice 

slušnou evropskou úroveň, což 
platí zejména pro intervenční 
kardiologii a elektrofyziologii.  

SN Zaznamenáváte změny 
v rozvoji kardiologie?

V programu sjezdu jsme svěd-
ky významného rozvoje tech-
nologií a nefarmakologické 
léčby v  kardiologii, což bude 
vidět zejména v programových 
blocích odborných společností. 
Na druhé straně je připravena 
i řada novinek v oblasti farma-
koterapie, resp. nových indikací 
již známých molekul.

SN Co chystáte inovativního 
na příští rok? 

Pro příští rok by podle mého 
názoru bylo dobré vyhlásit jedno 
nové nosné téma, a to zobrazova-
cí metody v kardiologii. Považuji 
za velice důležité, aby došlo k vy-
tvoření nové odborné společnosti 
ČKS , která by vychovávala odbor-
níky v interpretaci zobrazovacích 
metod tak, jak je to běžné napří-
klad ve Spojených státech. Je nut-
né vytvořit koncept komplexního  
přístupu k  moderním technolo-
gickým postupům v  segmentu 
diagnostiky i terapie. Dalším no-
vým programem by mohla být 
např. problematika E-health, 
ve které Česká republika také vý-
znamně zaostává za světem. 

S přáním krásného prožití sjez-
du v roce 2010

doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., 
FESC, MBA  

ROZHOVOR S PŘEDSEDOU ORGANIZAČNÍHO VÝBORU

doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
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Imunosupresi v  kardiologii 
podáváme buď u pacientů ne-
transplantovaných, nebo po sr-
deční transplantaci. U netrans-
plantovaných pacientů bývá 
nejčastěji důvodem myokar-
ditida. Nejprve je třeba u  pa-
cientů s nově vzniklým srdeč-
ním selháním vyloučit jinou 
etiologii, zejména ischemickou 
nebo střádavé onemocnění. 
V  srdeční biopsii je pak tře-
ba potvrdit zánětlivou infiltraci 
a  naopak vyloučit přítomnost 
infekce, nejčastěji virové, pomocí 
PCR. Dle klinického stavu je pak 
zvažována možnost podání imu-
nosuprese: azathioprinu a pred-
nisonu po dobu 3–6 měsíců. Pi-
lotně začínáme tento projekt pod 
vedením dr. J. Krejčího zahajovat 
také na našem pracovišti u mlad-
ších pacientů s čerstvě vzniklým 
srdečním selháním. Druhou 
možností podávání trvalé imu-
nosuprese jsou pacienti po trans-
plantaci srdce. Na  brněnském 
pracovišti v CKTCH bylo od roku 
1992 odtransplantováno celkem 
345  dospělých pacientů. Nej-
úspěšnějším rokem byl rok 2009, 
kdy bylo provedeno 28 transplan-
tací srdce dospělých. Průměrné 
roční přežívání je 85 %, pětileté 
72 % a desetileté 62 %. 

Klasickou, dnes již historic-
kou, imunosupresi tvořil cyk-

losporin, azathioprin a  korti-
koidy. Nová léčebná schémata 
obsahují cyklosporin, myko-
fenolát mofetil a kortikoidy či 
tacrolimus, myofenolát mofetil 
a kortikoidy. Po prvním roce se 
snažíme ve všech režimech vy-
sadit kortikoidy a výsledná do-
životní léčba je dvojkombinace. 
V  individuálních případech 
zkoušíme z důvodu kalcineuri-
nové nefrotoxicity nebo vasku-
lopatie štěpu podávat sirolimus 
či everolimus.

Tacrolimus (FK 506) půso-
bí jako inhibitor kalcineurinu, 
který se váže na cytoplazmatic-
ký receptor FK binding protein 
(FKBP-12). Tacrolimus je účin-
nější než cyklosporin, přede-
vším pro větší afi nitu komplexu 
FKBP-12 ke kalcineurinu. Velké 

US a  Evropské multicentrické 
studie u pacientů po transplan-
taci orgánů ukázaly, že imunosu-
presivní schémata s tacrolimem 
mají nižší incidenci akutní re-
jekce než klasické režimy zalo-
žené na  cyklosporinu. Tacroli-
mus je všeobecně užíván jako 
tzv. záchranná terapie pro léčbu 
refrakterní rejekce u  pacientů 
léčených cyklosporinem. Tacro-
limus a cyklosporin mají odlišné 
vedlejší účinky: jsou poměrně 
srovnatelné v nefrotoxicitě, paci-
enti léčení tacrolimem mají vyšší 
incidenci diabetu mellitu a neu-

rotoxicitu, ale nižší incidenci hy-
pertenze, hyperlipidemie, hirsu-
tismu a hyperplasie dásní .

Tacrolimus se ve  formě pří-
pravku Prograf užívá dvakrát 
denně, zatímco jeho forma 
s prodlouženým účinkem 
Advagraf se podává pouze je-
denkrát denně.

Srovnávací studie přípravku 
Prograf (tacrolimus neretardo-
vaný) a Advagraf (tacrolimus po-
dávaný jednou denně) prokázaly 
stejnou účinnost a bezpečnost.

Pacienti byli převedeni z Pro-
grafu na Advagraf v úvodním 
poměru 1:1. Dávka byla upra-
vována podle hladiny FK 506 
v  krvi. Nedošlo ke  změnám 
v žádném ze sledovaných labora-
torních či klinických parametrů. 

Po  přechodném zvýšení dáv-

ky Advagrafu byla dávka léku 
na konci sledování shodná s vý-
chozí dávkou Prografu. Tacroli-
mus je zavedeným imunosupre-
sivem u pacientů po transplantaci 
solidních orgánů, včetně srdce. 
Advagraf je další léková forma 
této substance, která svým pro-
dlouženým účinkem s podává-
ním 1× denně vede k lepší com-
pliance pacientů, a je tak dalším 
krokem vpřed v imunosupresi. 
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., 

I. interní-kardioangiologická 
klinika, FN u sv. Anny a LF MU 

Brno

Symposium připravila dvě pra-
coviště, ve  kterých je zaveden 
komplexní program léčení srdeč-
ního selhání včetně transplanta-
ce (Tx) srdce. Uvědomili jsme si, 
že transplantační program s se-
bou přináší též „vedlejší efekty“. 
Diagnostické a léčebné metody, 
které jsou rozvíjeny pro potřeby 
transplantace, mají přesah i do ji-
ných oblastí kardiologie a inter-
ní medicíny a  jejich prezentace 
může být zajímavá i pro ty, kteří 
se transplantační problematikou 
přímo nezabývají.

Paní dr.  Hegarová připravila 
sdělení o možnostech komplex-
ní léčby pokročilého srdečního 
selhání. Ukazuje, že i  v  tom-
to stádiu onemocnění máme 
k  dispozici řadu postupů, jak 
zlepšit osud pacientů. Optimál-
ní využití farmakoterapie i ně-
kterých nefarmakologických 
postupů dovolí u řady pacientů 
indikaci k  srdeční Tx oddálit 
někdy i na dlouhou dobu. 

Provedená Tx přináší nemoc-
nému obvykle výrazné zlepšení 
kvality života i prognózy. Musíme 
však počítat se specifi ckými pro-
blémy. Jedním z  nich je rejekce 
(odhojování) štěpu, jejíž včasná 
diagnostika je možná pouze s mi-
kroskopickým vyšetřením vzorku 

myokardu. Pracoviště s transplan-
tační problematikou mají proto 
největší zkušenosti s metodou en-
domyokardiální biopsie, v IKEM 
se provádí okolo 700 těchto dia-
gnostických výkonů ročně. I když 
nejčastější indikací je právě dia-
gnostika rejekce štěpu, metoda 
se využívá i v rozpoznání dalších 
stavů, především infiltrativních 
a střádavých postižení myokardu 
a též pro rozpoznání a rizikovou 
stratifikaci myokarditid. O  této 
problematice pojednává sdělení 
paní Dr. Hoškové.

Obdobně platí, že centra za-
bývající se srdeční transplantací 
získala velké zkušenosti s pou-
žíváním imunosupresiv. Tyto 
látky se též využívají v  jiných 
indikacích, tato problematika 
bude diskutována v přednášce 
paní prof. Špinarové.

Jedním z  důsledků potlačení 
imunity je zvýšené riziko infekč-
ních komplikací. V  transplan-
tačních centrech bylo nutno vy-
pracovat postupy pro profylaxi, 
diagnostiku a léčbu této kompli-
kace. Specifi kem jsou především 
infekce oportunní. Tuto oblast, 
která přesahuje odbornost kar-
diologie, pokrývá sdělení paní 
Dr. Podzimkové.

Jsme přesvědčeni, že informa-
ce, které toto symposium přine-
se, mohou být užitečné i pro ty, 
kteří se transplantační proble-
matikou přímo nezabývají. Péče 
o nemocné se srdečním selhá-
ním není jednoduchá a  pouze 
spolupráce mezi jednotlivými 
složkami ambulantní a nemoc-
niční péče dovolí využít všechny 
současné možnosti léčby a dále 
zlepšit osud těchto pacientů.

doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.
Klinika kardiologie IKEM

UŽITÍ IMUNOSUPRESIV V KARDIOLOGII PŘÍSPĚVEK PROGRAMU TRANS-
PLANTACÍ SRDCE PRO KARDIOLOGII

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
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celého výkonu od  položení 
pacienta na  katetrizační stůl 
do  jeho odjezdu z  katetrizač-
ního sálu a  na  trvání vlastní 
implantace. Celkový čas výko-
nu se u zkušeného týmu pohy-
buje mezi 60–90 min., vlastní 
implantace však trvá poměr-
ně velmi krátkou dobu, cca 20 
min. Jako u  všech technicky 
náročných výkonů vyžadují-
cích dokonalou souhru celého 
týmu, je nutno počítat s  delší 
dobou celého výkonu i vlastní 
implantace u prvních zákroků 
v průběhu tzv. „learning curve“. 

SN Můžete stručně popsat 
techniku výkonu?

Technika výkonu se poněkud 
odlišuje dle typu implantované 
chlopně a  samozřejmě i  přístu-
pem. Pro zjednodušení a  pouze 
v  obecnější rovině se zaměřím 
na techniku miniinvazivních vý-
konů TRANSFEMORÁLNÍ ces-
tou. Základní podmínkou je pro-
vádění těchto výkonů pod vysoce 
kvalitním RTG přístrojem umís-
těným v hygienicky čistých pro-
storách, v některých případech se 
využívá i jícnová echokardiografi e.  
1.  Zajištění cévního přístupu 

kanylací obou femorálních 
tepen (jedné pro balónovou 
valvuloplastiku a následnou 
implantaci aortální chlopně 

a  druhé k  zavedení katétru 
do  ascendentní aorty a  je-
jímu angiografickému zob-
razení) a jedné femorální žíly 
(pro zavedení kardiostimulač-
ní elektrody do pravé komory 
k provedení rychlé stimulace 
frekvencí cca 200/min.). 

2.  Znázornění ascendentní aor-
ty v  optimální projekci pro 
následnou implantaci aortál-
ní chlopně.

3.  Proniknutí kovovým vodi-
čem přes zúžené aortální ústí 
do levé srdeční komory.

4.  Balónková dilatace aortál-
ní chlopně (valvuloplastika) 
umožňující bezproblémové 
zavedení stentové chlopně 
(při tomto kroku se stan-
dardně využívá rychlá komo-
rová stimulace).

5.  Implantace stentové bio-
logické chlopně přibližně 
do  pozice původní aortální 
chlopně, která zůstává pod 
stentem uchycena.

6.  Angiografická kontrola vý-
sledku zaměřená na event. pří-
tomnost aortální regurgitace, 
odstranění materiálu a bezpeč-
né ošetření punkčních míst. 

SN Jaké jsou personální a ma-
teriální předpoklady pro pro-
vedení výkonu?

Podmínkou rozvoje programu 
TAVI je zkušený tým (tzv. HE-

ART tým) a především jeho kva-
litní spolupráce. Celý HEART 
tým je složen z  invazivních 
a neinvazivních kardiologů, kar-
diochirurgů, event. cévních chi-
rurgů a je doplněn o intenzivisty 
a odborníky z oblasti zobrazo-
vacích metod. Pro vlastní vý-
kon je lékařský tým samozřejmě 
menší, ale je doplněn o personál 
katetrizační laboratoře.  

Mater iální  předpoklady 
úspěšného výkonu jsou rela-
tivně „jednoduché“ a od stan-
dardního vybavení se liší „pou-
ze“ dostupností speciálního 
setu pro TAVI výkon a  pře-
devším odpovídající velikostí 
stentové biologické chlopně pro 
konkrétního pacienta.

SN Jaké chlopně jsou vhodné 
pro perkutánní implantace?

V současnosti jsou pro klinic-
ké použití u  TAVI schváleny 
pouze dva typy chlopní, jsou 
Edwards-Sapien umožňující 
jak transfemorální, tak i trans-
apikální implantaci, a CoreVal-
ve čistě pro přístup transfemo-
rální. S posledně jmenovanou 
chlopní jsou i slibné zkušenosti 
s přístupem subklaviálním, a to 
v  případě nemožnosti využít 
transfemorální přístup. Průměr 
zaváděcích systémů pro oba 
typy chlopní byl donedávna 
odlišný, aktuálně se již význam-

ně neodlišuje a  dosahuje cca 
6 mm.
SN Jaký je výskyt komplikací 
po klasické operaci a po pro-
vedení perkutánní náhrady?

Jako každý intervenční výkon 
je i perkutánní implantace spo-
jena s určitými komplikacemi, 
které jdou z velké části na vrub 
fázi zácviku, ale z části se vysky-
tují i u zkušených týmů. Relativ-
ně nejčastějšími jsou krvácivé 
komplikace následované srdeč-
ními arytmiemi a  cévní moz-
kovou příhodou, úmrtí časně 
po zákroku je zcela výjimečné.  

Snaha o  porovnání rizika 
komplikací po TAVI a klasické 
chirurgické náhradě je však vel-
mi obtížná až zavádějící, neboť 
perkutánní léčba se provádí větši-
nou u pacientů s vysokým až vel-
mi vysokým rizikem úmrtí krát-
ce po klasické operaci. V tomto 
ohledu jsou výsledky perkutánní 
léčby více než přesvědčivé.   

SN Která pracoviště v ČR vý-
kon provádějí a kolik pacientů 
je možno katetrizační techni-
kou letos ošetřit?

Perkutánní implantace se 
ve  větší míře provádějí pou-
ze v  některých komplexních 
kardiovaskulárních centrech – 
v Praze (IKEM, FNKV), v Brně, 
v  Hradci Králové a  v  Třinci. 
Několik výkonů bylo ale prove-

deno i na dalších centrech. Pro 
letošní rok předpokládám v ČR 
provedení cca 100–150 výkonů. 
SN Je výkon hrazen zdravot-
ními pojišťovnami?

Po mnohaúrovňových a inten-
zivních jednáních se zdravotní 
pojišťovny podařilo přesvědčit 
o nezbytnosti a především kli-
nické efektivitě tohoto progra-
mu, takže alespoň část TAVI vý-
konů (pravděpodobně tu menší 
z celkového počtu) budou v roce 
2010 fi nančně podporovat. 

SN Může perkutánní technika 
v  budoucnu nahradit klasic-
kou operační techniku?

Ještě než odpovím jako sub-
jektivně velmi angažovaný in-
tervenční kardiolog, dovolím si 
citovat odhady vývoje trhu se sr-
dečními chlopněmi z roku 2008 
provedené Millenium Research 
Group. Odhady se týkaly roku 
2012, kdy tato skupina očekává, že 
více než 40 % všech výkonů bude 
provedeno perkutánní cestou. 

Mým osobním názorem je, že 
v průběhu 3-5 let perkutánní pří-
stup převáží nad chirurgickým 
a  s  velkou pravděpodobností 
bude tento trend pokračovat, po-
dobně jako tomu bylo v případě 
koronárních revaskularizací. 

MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, 
FSCAI

Začiatok mája –  výroční sjezd 
ČKS.  Toto je tradičné spojenie, 
ktoré sa mi každoročne vynorí 
v  mysli pri plánovaní účas-
ti na  kongresoch a  odborných 

stretnutiach. A  na  Slovensku 
zďaleka nie som sama. Veľa slo-
venských kardiológov hovorí, 
že máme dva kongresy ročne 
–  český v máji a slovenský v ok-
tóbri. Každoročne sa na  zjazde 
ČKS v Brne zúčastňuje niekoľko 
stoviek lekárov a v ostatnom čase 
aj sestier zo Slovenska. Čo ich 
privádza do  Brna? Všetkým je 
zrejmé, že to nie je len nostalgia, 
sentiment, či zotrvačnosť.  Je to 
predovšetkým tradične vysoká 
odborná a  organizačná úroveň 
zjazdu ČKS a tí, ktorí sa zúčastnili 
na iných národných kongresoch 
vedia, že je jedna z  najvyšších 
v Európe. Slovenskí lekári a sest-
ry, ktorí sa venujú kardiológii 

majú možnosť bez rečovej barié-
ry, dlhého cestovania a vysokých 
nákladov získať nové vedomosti 
a  informácie. Majú však pre-
dovšetkým unikátnu možnosť 
nie len počúvať, ale aj bez zábran 
diskutovať, konfrontovať a porov-
návať svoje skúsenosti so zahrani-
čím. Nezanedbateľným motívom 
prečo sa zúčastniť zjazdu ČKS je 
pre slovenských kardiológov aj 
skutočnosť , že vzhľadom na his-
torický vývoj a 5 miliónovú po-
puláciu SR  nie je efektívne niek-
toré zložité a zriedkavé liečebné 
postupy rozvíjať, a tak  sú vybraní 
pacienti  konzultovaní a odosiela-
ní na liečbu do zahraničia, z po-
chopiteľných dôvodov, najčas-

tejšie do  ČR. Z  týchto dôvodov 
je pre kardiológov  na Slovensku  
nutné  poznať  čo sa deje v Českej 
republike.  

 Na tomto mieste by som chcela 
poďakovať  predstaviteľom ČKS 
za  to, že udržujú a podporujú 
tradíciu sekcie SKS na  zjazde 
ČKS. Táto tradícia je potvrdením 
historickej  kontinuity  a nadštan-
dardných vzťahov medzi dvomi 
krajinami a národmi.  Vytvára sa 
tak priestor pre udržanie a roz-
voj tvorivých pracovných a pria-
teľských vzťahov, ktoré obohacu-
jú  obidve strany.  V tomto roku  
sme pripravili na  sympózium 
SKS  tému „Srdce a diabetes“. Ide 
o problematiku, ktorú považuje-
me za veľmi dôležitú a aktuálnu. 
Podobnejšie sa o  obsahu sym-

pózia dočítate s ďalšom vydaní  
Sjezdových novin.     

Gratulujem výboru ČKS 
k hodnotnému a atraktívnemu 
odbornému programu. Prajem 
všetkým hlboký vedecko- od-
borný  a profesionálny zážitok, 
radosť z  priateľských stretnutí  
a  sprievodných spoločenských 
a kultúrnych podujatí.  Záverom 
by som rada využila príležitosť 
a  dovolila si všetkých srdečne 
pozvať na  kongres SKS, kto-
rý sa bude konať  7.–9. októbra  
v priestoroch nového národného 
divadla  v Bratislave.

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc,
 FESC

Prezidentka Slovenskej 
kardiologickej spoločnosti 

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

PO Z D R A V  Z O  S L O V E N S K A

Společenský dům Casino
Městské divadlo

1. Grand Spa Hotel
2. Centrální Lázně - Superior

Centrální Lázně - Komfort
3. Grandhotel Pacifik
4. Nové Lázně
5. Hotel Villa Butterfly
6. Hotel Svoboda – Komfort

Hotel Svoboda – Standard
7. Hotel Hvězda – Skalník
8. Hotel Vltava – Berounka 
9. Depandance Neapol

10. Hotel Polonia
11. Hotel Kossuth
12. Hotel Koliba
13. Hotel Poštovní Dvůr

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

GALÉN-SYMPOSION s.r.o., Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel.: 222 518 535, fax: 222 516 013, e-mail: registrace@gsymposion.cz
www.gsymposion.cz

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI PERKUTÁNNÍ IMPLANTACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ?
dokončení ze strany 3
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Je zajímavé sledovat informační 
trendy v médiích, týkajících se výži-
vy, potravin či vaření. Obecně nee-
xistují zdravé a nezdravé potraviny. 
Vše je jen otázka jejich konzumo-
vaného množství a složení.

Zvýšenou pozornost je potřeba 
věnovat zvláště nasyceným mast-
ným kyselinám, transmastným ky-
selinám, příjmu soli a cukrů. Podle 
zprávy expertní skupiny jsou právě 
tyto 4 nutrienty v současnosti zod-
povědné za  rozvoj civilizačních 
onemocnění neinfekčního typu.

Transmastné kyseliny, jejichž 
konzumace byla nejčastěji spojová-
na s riziky kardiovaskulárních one-
mocnění, vymizely v  řadě evrop-
ských zemích z některých potravin 
jako např. kvalitních margarínů či 
fritovacích olejů. Stejně tak tomu 
bylo i v České republice. V západní 
Evropě postupně mizí i používání 
částečně ztužených tuků v jemném 
a trvanlivém pečivu. Česká republi-
ka je v tomto směru trochu pozadu, 
ale i zde se začíná situace vylepšo-
vat. Některé výrobky přímo dekla-
rují, že nebyly vyrobeny za použití 
částečně ztužených tuků. Problé-
mem však zůstává stále vysoká spo-
třeba nasycených mastných kyselin. 
V řadě západních zemích probíhá 
řada kampaní na  snížení jejich 
konzumace, v  České republice se 
v tomto směru zatím nic neděje.

Při běžných stravovacích zvyklos-
tech často děláme systémové chy-
by. V roce 2009 byla publikována 
studie, kde byly pomocí dotazníků 
vyhodnocovány stravovací návyky 
u 750 respondentů žijících v Ho-
landsku. Zjistilo se, že pouze 23 % 
dotázaných dodržovalo výživové 
doporučené dávky pro nasycené 
mastné kyseliny. Po vyhodnocení 
dotazníků mohl každý respondent 
dostat několik systémových do-
poručení založených na  záměně 
určitých pokrmů, potravin nebo 
tuků za  jiné. Již aplikací pouhého 
jediného systémového doporučení 
by zhruba polovina respondentů 
následně dodržovala příjem nasy-
cených mastných kyselin. Podob-
ně při dodržení dvou, případně tří 
doporučení by podíl respondentů 
dodržujících příjem nasycených 
mastných kyselin ještě dále vzrostl 
až na 72 %, potažmo 86 %. Z toho 
vyplývá, že změny stravovacích 
zvyklostí nemusí být obtížné a slo-
žitě komunikovatelné běžnému 
spotřebiteli.

Jaká se nabízejí řešení?
Ukazuje se, že isoenergetická zá-

měna nasycených tuků za sacharidy 
nepřináší cílený benefi t z hlediska 
snížení rizika kardiovaskulárních 
onemocnění. Při této záměně sice 
klesá hodnota LDL-cholesterolu, 
ale i  hodnota HDL-cholesterolu, 
zatímco poměr celkový cholesterol 
ku HDL-cholesterolu zůstává bez 
větších změn. Je proto potřeba hle-
dat jiné alternativy ve  stravování. 
Měli bychom si vybírat ty potravi-
ny, které mají nižší obsah skrytých 
tuků s převahou nasycených mast-
ných kyselin (libové maso, oproti 

tučnému, nízkotučné mléčné vý-
robky apod.). Pokles konzumace 
nasycených mastných kyselin je 
v tomto případě provázen i sníže-
ním příjmu energie, což je zvláště 
vhodné v  situaci, kdy energetic-
ký příjem převažuje nad výdejem. 
Správnou volbou je rovněž záměna 
výrobků s  vhodnějším složením 
tuků ve  prospěch vícenenasyce-
ných mastných kyselin na úkor na-
sycených mastných kyselin či po-
užívat tuky pro přímou spotřebu 
nebo jako suroviny pro přípravu 
pokrmů, kde je dosaženo stejného 
efektu. Jednoduchým příkladem 
může být použití margarínu Flo-
ra v množství 20 g, což odpovídá 
dennímu doporučenému množ-
ství, místo másla. Touto záměnou 
snížíme spotřebu nasycených mast-
ných kyselin přibližně o  9 g, což 
přestavuje 45 % denního doporu-
čeného množství. Navíc významně 
zvýšíme příjem vícenenasycených 
mastných kyselin, přibližně o 5 g. 
Pracovníci Harvardské univerzity 
dospěli k  závěru, že každých 5 % 
poměrného nárůstu příjmu energie 
dodané ve formě vícenenasycených 
mastných kyselin snižuje rizika sr-
dečně cévní příhody o 10 %.

V březnu 2010 publikovala Svě-
tová zdravotnická organizace 
předběžnou zprávu o vlivu konzu-
mace různých druhů tuků na lid-
ské zdraví vycházející z  odborné 
diskuze posledních dvou let. Zá-
měna nasycených mastných kyse-
lin za  tuky s převahou vícenena-
sycených mastných kyselin se jeví 
jako dobrý nástroj k  udržování 
správné hladiny cholesterolu. Na-
bízí se rovněž otázka, do jaké míry 
se změní senzorický vjem, chuťo-
vé vlastnosti pokrmů či potravin, 
jestliže uskutečníme tyto záměny. 
Nejíme jen proto, abychom tělu 
dodávali potřebné živiny. Konzu-
mace potravin a  pokrmů rovněž 
uspokojuje naše smysly. Často pře-
trvává v podvědomí názor, že co je 
dobré, není zdravé, a obráceně. 

Uskutečnili jsme následující ex-
perimenty. Celkem 142 studentů 
střídavě hodnotilo po  skupinách 
šest pokrmů. Při jejich přípravě 
bylo použito máslo (82 % tuku, ob-
sah mastných kyselin ve 100 g vý-
robku: nasycené mastné kyseliny 
57 g, transmastné kyseliny 2 g, mo-
noenové mastné kyseliny 21 g, ví-
cenenasycené mastné kyseliny 2 g) 
a  tekutý margarín Rama Combi 
Profi  (39 % tuku, obsah mastných 
kyselin ve 100 g výrobku: nasycené 

mastné kyseliny 4,5 g, transmastné 
kyseliny 0,5 g, monoenové mast-
né kyseliny 9 g, vícenenasycemé 
mastné kyseliny 25 g). Při porov-
nání obou tuků jsou vidět význam-
né rozdíly ve složení. Tekutý mar-
garín obsahuje podstatně méně 
nasycených mastných kyselin, 
což se při vzájemné záměně pro-
jeví ve významném snížení jejich 
příjmu. Další výhodou je polovič-
ní obsah tuku. Nižší obsah tuku 
ve výrobku vedle příznivějšího slo-
žení mastných kyselin ještě snížení 
konzumace nasycených mastných 
kyselin dále umocňuje. 

Byly připraveny a následně hod-
noceny tyto pokrmy: opečená ryba 
pangasius, bramborové šišky s cuk-
rem, mákem a  strouhankou ope-
čené na tuku, žampiónová omáčka 
(žampióny orestované na  tuku), 
bramborová kaše z čerstvých bram-
bor (tuk rozpuštěn v kaši), bábov-
ka, bramborová polévka zahuštěná 
jíškou připravenou na tuku.

Rozdíly v příjemnosti chuti byly 
vždy menší, než byl nutriční pří-
nos záměny tuků. Tekutý margarín 
má hlavní účel použití jako tuk 
na smažení či pečení na pánvi. Při 
těchto aplikacích (opečená ryba 
a bramborové šišky) byla chuť po-
krmu dokonce hodnocena lépe než 
v  případě použití másla. Snížení 
příjmu nasycených mastných ky-
selin vyjádřené rozdílem v procen-
tech denního doporučeného množ-
ství bylo přitom velmi významné. 
U sledovaných 6 pokrmů v rámci 
jednoho jídla jsme byli schopni při 
těchto záměnách snížit příjem na-
sycených mastných kyselin o více 
než 20 %, v případě bábovky o 50 % 
a u bramborových šišek až téměř 
80 % nasycených mastných kyselin.

Zajímavostí jistě je, že předběž-
né výsledky, které jsme získali při 
testování u  lékařů (únor–duben 
2010) potvrzují předchozí tvrzení: 

Rozdíly v příjemnosti chuti u růz-
ných pokrmů jsou menší než nu-
triční přínos záměny tuků. Toto 
sledování bude ještě pokračovat 
na  seminářích v  Luhačovicích 
(14.–16. května 2010) a v Mikulově 
(3.–5. září 2010). Celkové vyhod-
nocení a výsledky budou prezento-
vány na XXIX. výroční konferenci 
SVL ČLS JEP v Karlových Varech 
(10.–13. listopadu 2010).

Závěrem lze konstatovat, že je po-
třeba věnovat složení tuků a jejich 
konzumovanému množství zvý-
šenou pozornost. Často si neuvě-
domujeme, jak velký je příspěvek 
jednotlivých množství potravin 
konzumovaných podle obvyklých 
zvyklostí do celkové bilance dopo-
ručených výživových dávek pro klí-
čové nutrienty. Pokud blíže analy-
zujeme vlastní stravovací zvyklosti, 
můžeme být překvapeni výsledky. 
U každého jednotlivce lze najít sys-
témová doporučení, jak stravu vy-
lepšit. Výsledky experimentů v této 
práci navíc ukázaly, že některé změ-
ny stravovacích návyků nemusí vést 
ke kompromisům v chuti pokrmů 
a že pokrmy s rozdílnými nutrič-
ními hodnotami chutnají srovna-
telně. 

doc. Ing. Jiří Brát, CSc.

CO JE DOBRÉ NENÍ ZDRAVÉ A NAOPAK?

doc. Ing. Jiří Brát, CSc.
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ROTUNDA - pavilon A 

15.00  Přímé přenosy z intervenčních 

pracovišť

17.30 Přestávka

18.00  Valná hromada

České kardiologické společnosti

19.00  Slavnostní přednáška

XVIII. výročního sjezdu ČKS

20.00 Konec programu

MORAVA - pavilon A

15.30 Sympozium Siemens

16.15 Konec programu

PRAHA - pavilon E (přízemí) 

16.00 Srdce a diabetes

17.00 Konec programu

BRNO
(pavilon E - II. patro) 

16.00   Sympozium Edwards Lifesciences AG

17.30 Konec programu

HRADEC KRÁLOVÉ
(Kongresové centrum, II. patro)

16:00 Sympozium Astellas Pharma s.r.o.

17:00 Konec programu

Schéma odborného programu v neděli 16. 5. 2010

Neděle 16. května 2010 v 19.00 hodin 

Rotunda pavilonu A

UVÍTÁNÍ

doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc.

Předseda organizačního výboru sjezdu
doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc.

Předseda České kardiologické společnosti

UDĚLENÍ ČESTNÝCH ČLENSTVÍ ČKS

MUDr. Michal Fejfuša, CSc.

prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc.

MUDr. Pavel Jerie, CSc.

SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA

„Dětská kardiologie od revmatických vad až 

k prevenci ischemické choroby srdeční“

prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

Čestný člen České kardiologické společnosti

KULTURNÍ PROGRAM

Trio INFLAGRANTI

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ FIREMNÍCH EXPOZIC

Uvítací koktejl, pavilon A1

VSTUP PRO VŠECHNY REGISTROVANÉ ÚČASTNÍKY ZDARMA

Zveme Vás na slavnostní zahájení
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Registrace

Pavilon E - PRESS CENTRUM - II. patro

Jednací sály

Pavilon E

- sál Plzeň - II. patro
- sál Brno - II. patro
- Posterový sál - I. patro
- sál Praha - přízemí

Pavilon A

- sál Rotunda
- sál Morava
- výstavní expozice

Kongresové centrum

- sál Hradec Králové - II. patro
- sál Olomouc - II patro
- sál Ostrava - II. patro

zen 17. května od 10.30 hodin 
v Rotundě a kam Vás všechny 
srdečně zvu. Z  ostatních za-
hraničních hostů se můžeme 
těšit na prof. Elliota z Londý-
na a  mnoho dalších hostů ze 
Slovenské kardiologické spo-
lečnosti, kteří budou předná-
šet v  rámci bloků pracovních 
skupin či přizvaných odbor-
ných společností. Z  předsedů 

národních společností okol-
ních zemí přislíbila svou účast 
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, 
CSc., FESC, za Slovenskou kar-
diologickou společnost. 

Slavnostní přednášku na téma 
„Dětská kardiologie od revma-
tických vad až k prevenci ische-
mické choroby srdeční“ předne-
se prof. MUDr. Milan Šamánek, 
DrSc. I  v  letošním roce výbor 
ČKS udělí čestná členství. Oce-

něni jsou MUDr. Michal Fejfuša, 
CSc., prof. MUDr. Václav Cha-
loupecký, CSc., a MUDr. Pavel 
Jerie, CSc. Všem oceněným gra-
tulujeme.

Slavnostní Navrátilovu, Luklo-
vu a  Herlesovu přednášku 
přednesou prof. MUDr. Jan  
Dominik, prof. MUDr. Robert 
Hatala, Ph.d. a MUDr. Jan Byteš-
ník. Všem oceněným gratuluje-
me.

Samozřejmě sjezd ČKS není 
jenom odbornou, ale i  spole-
čenskou akcí. Nechybí tradiční 
běh Jiřího Tomana a řada akti-
vit, při kterých se můžete setkat 
s přáteli a dobře se pobavit. 

Ještě jednou vás co nejsrdeč-
něji vítám a  pevně věřím, že 
i v letošním roce bude sjezd pro 
vás přínosem nejen odborným, 
ale i společenským.

doc. MUDr. Václav Chaloupka, 
CSc., FESC

Předseda ČKS

dokončení ze strany 1

Ú V O D N Í  S L O V O  P Ř E D S E D Y  Č K S Počet osob registrovaných 
přes on-line systém (uzavřeno 
23. 4. 2010) – hlavní kategorie.
Člen ČKS 913
Člen ČKS mladší 30ti let     62
Nečlen 950
Čestný člen 24
Studenti 38
Tisk 24
Zdravotní sestry 1 042
Vystavovatelé 359
Hosté 19
Ostatní 444
Předem registrováno 3 875

Dovolujeme si Vás pozvat na

XVII. kongres 

České internistické společnosti 

ČLS J. E. Purkyně 

29. 9. – 2. 10. 2010
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