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XVII. výroční sjezd

České kardiologické společnosti

10.–13. května 2009, Brno, areál BVV

Invence a znalosti
pro účinné a bezpečné

výrobky nejvyšší kvality.

Česká kardiologická společ-
nost vypisuje soutěž o nejlep-
ší kasuistické sdělení na téma 
„Diferenciální diagnostika 
dušnosti“. Soutěž je sponzoro-
vána edukačním grantem spo-
lečnosti ACTELION ve výši 
100.000,- Kč. Nejlepším pěti 
autorům bude udělena odměna 
ve výši, kterou stanoví odborná 

porota složená ze členů výboru 
společnosti. Práce budou otiš-
těny v časopise Cor et Vasa.
Kasuistiky ve formátu dle po-
žadavků časopisu Cor et Vasa 
zasílejte na adresu: 
cks@kardio-cz.cz 
s označením KASUISTIKA. 
Uzávěrka soutěže je stanovena 
na 30. 9. 2009.

Soutěž ČKS o 100.000,- Kč

Zeptali jsme se

Program letošního výročního 
sjezdu obsahuje dvě sekce Hot 
Lines, pondělní sekci pořádal 
výbor Společnosti, další sekci 
pořádá v úterý pracovní skupi-
na kardiovaskulární farmakote-
rapie.

V úvodní přednášce seznámil 
posluchače doc. Neužil s vý-
sledky studie Th ermocool AF. 
Jednalo se o prospektivní, mul-
ticentrickou, randomizovanou 
studii, jejímž cílem bylo stano-

vit dlouhodobý účinek katetri-
zační ablace paroxysmální fi b-
rilace síní (PAF) ve srovnání s 
medikamentózní léčbou. U ne-
mocných podstupujících ablaci 
arytmie bylo nutné nejméně 3 
měsíce před výkonem vysadit 
amiodaron. Výsledky studie 
prokázaly lepší účinnost katet-
rizační ablace PAF ve srovnání 
medikamentózní léčbou; v zá-
věru studie setrvávalo na sinu-

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Přednáška profesorky Cífk ové v bloku Hot Lines: „Dlouhodobé trendy rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v ČR“
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V úvodu sympózia pohovořil 
prof. Linhart o významu cir-
kadiánní variability hodnoty 
krevního tlaku. Hodnoty krev-
ního tlaku jsou nejnižší v noč-
ních hodinách s následným 
ranním vzestupem, který kore-
luje s kardiovaskulárními (KV) 
příhodami dosahujícími nejvyš-
šího výskytu v ranních a dopo-
ledních hodinách. Za ranní vze-
stup krevního tlaku jsou kromě 
neurohumorální aktivity zod-
povědné i zevní faktory, jako 
je fyzická a mentální aktivita, 
dietní vlivy, příjem alkoholu 
a kouření tabáku. Absence po-
klesu krevního tlaku v nočních 
hodinách je spojena s vyšším 
rizikem KV příhod. Toto riziko 
se ještě zvyšuje u nemocných, 
kteří vykazují noční pokles 
hodnoty krevního tlaku prudký 
vzestup ranních hodnot. Ranní 
vzestup krevního tlaku je ne-
závislým rizikovým faktorem 
vzniku mozkové cévní příhody. 
Za fyziologických okolností se 
hodnoty systolického krevního 
tlaku v ranních hodinách zvy-
šují o 20 % a hodnoty diasto-
lického krevního tlaku o 30 %. 
Ranní vzestup krevního tlaku 
je třeba vzít v úvahu při volbě 
antihypertenzní terapie, která 
by měla vykazovat účinnost 
i na konci dávkového intervalu. 
Prof. Linhart zdůraznil, že ve-
černí podávání antihypertenziv 
nemusí být řešením vzhledem 
k riziku prudkého poklesu noč-
ních hodnot krevního tlaku po 
večerní dávce antihypertenziva. 
V dalších sděleních předsta-

vila prof. Cífková telmisartan 
v léčbě hypertenze a prof. Špinar 
pohovořil o výsledcích studie 
ONTARGET. Jak uvedla prof. 
Cífk ová, v současnosti přibývá 
počet dostupných antihyperten-
ziv, avšak paradoxně nedochází 
k zásadnímu zvýšení počtu pa-
cientů dosahujících cílových 
hodnot, kterých dosahuje v ČR, 
ale i v ostatních zemích, pouze 

čtvrtina hypertoniků. Na druhé 
straně v posledních 10 letech do-
šlo k určitému zlepšení u mužů 
(méně u žen). V současnosti je 
medikamentózně léčeno téměř 
60 % hypertoniků a přibližně 
1/3 hypertoniků v době namě-
ření hypertenze o své hyperten-
zi nevědělo. Ve studii 5 letého 

sledování hypertoniků bylo 
zjištěno, že přibližně u 55 % pa-
cientů dojde k přerušení léčby 
a u 20 % dojde ke změně léčby, 
kdy nejčastějším důvodem pro 
změnu léčby jsou nežádoucí 
účinky. Setrvání na léčbě se liší 
mezi jednotlivými skupinami 
antihypertenziv, nejčastěji ne-
mocní setrvávají bez přerušení 
nebo změny léčby na léčbě sar-

tany. Jedním z důležitých fakto-
rů léčby je schopnost antihyper-
tenziva působit po celou dobu 
dávkového intervalu. Hodnota 
krevního tlaku vykazuje cirka-
diánní variabilitu s poklesem 
v noci a vzestupem v ranních 
hodinách. Při probouzení hod-
nota krevního tlaku významně 

stoupá, je tedy důležité, aby an-
tihypertenzivum ovlivňovalo 
krevní tlak i v tomto časovém 
období. U antihypertenziv sle-
dujeme poměr „trough to peak“ 
(poměr vrcholové koncentrace 
a údolní koncentrace přípravku 
v krvi na konci dávkovacího in-
tervalu). Situace v časných ran-
ních hodinách před užitím další 
dávky je důležitá. Požadavkem 
je, aby údolní koncentrace 
přípravku dosahovala aspoň 
50 % vrcholové koncentrace. 
Výhodnější jsou tedy přípravky 
s delším biologickým poloča-
sem, například telmisartan. 
Chemická struktura telmis-
artanu (lišící se od ostatních 
sartanů) odpovídá za výrazné 
prodloužení biologického polo-
času. Ve studii PRISMA II – byl 
porováván účinek telmisartanu 
a ramiprilu na pokles krevní-
ho tlaku v průběhu 24 hodin. 
Pokles hodnot krevního tlaku 
byl výraznější ve skupině léčené 
telmisartanem a tento rozdíl se 
prohluboval na konci dávkova-
cího intervalu. Obdobný nález 
přinesla jiná studie porovnáva-
jící telmisartan s perindopri-
lem. Telmisartan má nefropro-

tektivní účinky odrážející se ve 
zlepšování proteinurie. Léčba 
hypertenze telmisartanem rov-
něž vede k regresi hypertrofi e 
levé srdeční komory. Specifi c-
kou vlastností telmisartanu je 
aktivace PPARγ zodpovídající 
za příznivý metabolický profi l 
přípravku vedoucí k příznivému 

ovlivnění parametrů glukózové-
ho a lipidového metabolizmu. 
Telmisartan vykazuje ze všech 
sartanů nejnižší vylučování 
ledvinami, takže u nemocných 
s omezenou funkcí ledvin není 
třeba redukovat dávku. Přípra-
vek telmisartan není metaboli-
zován cestou cytochromu P450, 
což snižuje riziko lékových in-
terakcí. Snášenlivost telmisar-
tanu i kombinovaného příprav-
ku je srovnatelná s placebem. 
V současnosti je na trhu rov-
něž fixní kombinace telmisar-
tanu s hydrochlorothiazidem 
s potencovaným antihypertenz-
ním účinkem. V neposlední 
řadě podtrhla prof. Cífková i 
ekonomickou výhodnost léč-
by telmisartanem. Prof. Špinar 
v přehledném sdělení shrnul 
výsledky studie ONTARGET,  
jejímž cílem bylo porovnat 
účinnost telmisartanu s rami-
prilem v prevenci kardiovas-
kulární morbidity a mortality 
a zjistit, zda kombinace rami-
prilu s telmisartanem přináší 
zvýšený prospěch ve srovnání 
s monoterapií oběma látkami. 
Do studie byli zařazováni ne-
mocní ve věku ≥ 55 let, s vyso-
kým rizikem kardiovaskulár-
ních onemocnění s anamnézou 
ICHS, ICH DK, CMP, DM s or-
gánovým postižením. Randomi-
zováno bylo 23 400 pacientů do 
3 větví léčby (telmisartan 80 mg 
denně + placebo, ramipril 10 mg 
denně + placebo, kombinace tel-
misartan + ramipril). Primární 
kardiovaskulární cíl byl složen 
z kardiovaskulární mortality, 
nefatálního infarktu myokardu, 
nefatální CMP a hospitalizace 
pro srdeční selhání. Po 5,5letém 
období sledování se skupiny léč-
by telmisartanem a ramiprilem 
nelišily ve výskytu primárního 
cíle. Ve srovnání s monoterapií 
telmisartanem bylo vysazení 
léčby častější ve skupině rami-
prilové a nejčastěji se vyskyto-
valo při kombinační léčbě, která 
nevykazovala žádný aditivní lé-
čebný účinek. Dle výsledků stu-
die ONTARGET lze vyvozovat, 
že telmisartan je v sekundární 
prevenci stejně účinný jako ra-
mipril a je lépe snášen. Kombi-
nační léčba nesnižuje mortalitu a 
morbiditu více než monoterapie 
a je spojena s vyšším výskytem 
nežádoucích účinků - hypoten-
ze a poruchy renálních funkcí.

SNÍŽENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA HYPERTONIKŮ

Děkujeme Vám za účast na satelitním sympóziu
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Česká republika disponuje 
poměrně hustou sítí celkem 45 
pracovišť nukleární medicíny, a 
až na malé výjimky je prakticky 
na každém z nich provozována 
nukleárně kardiologická pra-
xe. Zátěžové SPECT zobrazení 
myokardu je s počtem cca 17 
tisíc vyšetření ročně nejčastěj-
ší zátěžovou zobrazovací me-

todou. Kladně lze hodnotit, že 
nukleární kardiologie v České 
republice reaguje na nové tren-
dy a moderní postupy. EKG-
gated SPECT a kardiologické 
programy kvantifi kující perfuzi 
a funkci levé komory srdeční 
jsou uplatňovány v klinické pra-
xi na naprosté většině pracovišť, 
čímž se můžeme směle srovnat 
i s nejvyspělejšími evropský-
mi zeměmi.(1,2) Bloky pracovní 
skupiny Nukleární kardiologie 
se postupně staly pravidelnou 
součástí akcí České kardiologic-
ké společnosti (Výroční sjezdy 
ČKS, Echodny apod.) a České 
společnosti nukleární medicíny. 
V loňském roce pak vyšla první 
učebnice Nukleární kardiologie 
od vzniku samostatné České re-
publiky.(3)

   Spolu s překotným rozvojem 
zobrazovací techniky stojí nyní 

před oborem Nukleární kardi-
ologie nové výzvy - za nejvý-
znamnější z nich považujeme 
integraci informací získaných 
radionuklidovými metodami 
(SPECT, PET) a pomocí mul-
tidetektorové výpočetní tomo-
grafi e (CT). Postupně jsou in-
stalovány jednak nové hybridní 
SPECT/CT resp. PET/CT ka-
mery umožňující funkčně ana-
tomické zobrazování, současně 
probíhá i vývoj soft warů umož-
ňujících fúzi obrazů získaných 
na dvou nezávislých špičkových 
přístrojích. Výhodnou se jeví 
např. kombinace CT stanovení 
kalciového skóre a SPECT, a to 
jak při screeningu asymptoma-
tických rizikových pacientů, tak 
i jako součást rutinního SPECT 
vyšetření u vybraných sympto-
matických pacientů k další rizi-
kové stratifi kaci.(4–7) Další novou 

možností je kombinace CT an-
giografi e se zátěžovým perfuz-
ním SPECT vyšetřením, kdy 
můžou být zobrazeny stenózy v 
koronárním řečišti a současně 
získána i informaci o jejich he-
modynamické významnosti.(5)
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 Za PS Nukleární kardiologie ČKS 
doc. MUDr. Milan Kamínek PhD., 
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PRACOVNÍ SKUPINA NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE 

NOVÉ MOŽNOSTI ANTITROMBOTICKÉ LÉČBY

Zkrácená informace o přípravku PRADAXA®: 
Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 75/110 mg 
dabigatranum etexilatum báze Indikace: Primární pre-
vence žilních tromboembolií u dospělých pacientů, po 
elektivní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu. 

Dávkování a způsob podání: Prevence žilní trombo-
embolie u pacientů po elektivní náhradě kolenního 
kloubu: doporučená dávka přípravku Pradaxa je 220 mg 
jednou denně. Perorální léčbu je třeba zahájit během 
1-4 hodin po ukončení operace podáním jedné tobol-

ky po 110 mg, poté je nutno pokračovat 2 tobolkami 
jednou denně po celkovou dobu 10 dní. Prevence žilní 
tromboembolie u pacientů po elektivní náhradě ky-
čelního kloubu: doporučená dávka přípravku Pradaxa 
je 220 mg jednou denně. Perorální léčbu je třeba za-
hájit během 1-4 hodin po ukončení operace podáním 
jedné tobolky po 110 mg, poté je nutno pokračovat 
2 tobolkami jednou denně po celkovou dobu 28-35 dní. 
Snížená dávka 1x75 mg během 1-4 hodin a dále 2x75 mg
po dobu 10 dní po náhradě kolenního kloubu a po dobu 
28-35 dní po náhradě kyčelního kloubu by měla být 
podána pacientům: ve věku nad 75 let, se středním 
stupněm renální insufi cience (clearance kreatininu 
30-50 ml/min), užívajícím amiodaron. Kontraindikace: 
Hypersenzitivita na léčivou nebo na pomocnou látku pří-
pravku, pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl 
< 30 ml/min), klinicky významné krvácení, organická 
léze s rizikem krvácení, porucha hemostázy, porucha 
funkce jater nebo jaterní onemocnění ovlivňující přežití, 
současná léčba chinidinem. Interakce: nedoporučuje se 
současně podávat: nefrakcionovaný heparin a deriváty 
heparinu, nízkomolekulární heparin, fondaparinux, desi-
rudin, trombolytika, antagonisty receptoru GPIIb/IIIa, klo-
pidogrel, tiklopidin, dextran, sulfi npyrazon a antagonisty 
vitamínu K. Dabigatran etexilát a dabigatran nejsou me-
tabolizovány v systému cytochromu P450, proto nejsou 

u dabigatranu předpokládány související lékové inter-
akce. Zvláštní upozornění: Pradaxa se nedoporučuje 
podávat pacientům s dvojnásobným zvýšením hodnot 
jaterních testů nad horní hranici normy. Doporučuje se 
pečlivý klinický dohled v těchto situacích: pacienti s po-
ruchou srážení krve, trombocytopenie, funkční defekty 
krevních destiček, aktivní vředová choroba, nedávná 
biopsie nebo poranění, nedávné intrakraniální krvácení 
nebo neurochirurgický výkon a bakteriální endokarditida. 
Nedoporučuje se podávat přípravek Pradaxa u pacientů 
podstupujících anestezii s pooperačním ponecháním 
epidurálně zavedeného katetru. Je nutná opatrnost při 
podávání silných inhibitorů glykoproteinu P, jako je amio-
daron, verapamil, klarithromycin a další. Nežádoucí účin-
ky: nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem je krváce-
ní (krvácení z rány, gastrointestinální krvácení, anemie, 
kožní krvácení, hematurie). Datum poslední revize tex-
tu: 03/2009. Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer 
Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Ně-
mecko Registrační č.: EU/1/08/442/005-8 Uchovávání: 
Blistr: uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek 
chráněn před vlhkostí. Lahev: uchovávejte lahev dobře 
uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Pří-
pravek není hrazen z prostředků veřejného zdravot-
ního pojištění. Úhrada nebyla dosud stanovena. Před 
podáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.

SN  Jak vidíte antitrombotickou 
léčbu z pohledu spolupráce léka-
řů?
Jedná se o mezioborovou léčbu
týkající se nejen kardiologů a in-
ternistů, ale také chirurgů, orto-
pedů a praktických lékařů. Stoupá 
počet pacientů s antitrombotickou 
léčbou. Dá se říci, že čekáme na 

nové léky, které usnadí vzájemnou 
spolupráci.

SN  Jaké jsou nejčastější limity an-
titrombotické léčby?
Jsou to jednak velká interindivi-
duální variabilita  daná cytochro-
movým systémem jedince, ale také 
značná intraindividuální šíře, která 
je výsledkem medikace pacienta. 
Také mnozí nemocní nemusí být 
schopni zachovat stálé dietní ná-
vyky.

SN  Jaké jsou nejčastější kompli-
kace?
Určitě jsou hemoragické povahy, 
které se obtížně řeší v ambulan-
cích praktických lékařů. Na dru-
hou stranu  musím říci, že někteří 
praktičtí lékaři si pořizují  přístroj 
na měření protrombinovýho času. 
Ale těch je málo.

SN  Jaké jsou nejčastější chyby 
u praktických lékařů?
Léčba není řádně vedená, někdy 
trvá i zbytečně dlouho. Obecně se 
praktičtí lékaři obávají komplikací 
léčby, které se někdy v ambulant-
ních podmínkách obtížně řeší.

SN  Jak by mělo vypadat ideální 
antitrombotický lék?
Perorální přípravek by měl být 
účinný, bez nežádoucích účinků, 
s předvídatelnou farmakokineti-
kou i  farmakodynamikou, s fi x-
ním dávkováním, bez potřeby mo-
nitorace a s širokým terapeutickým 
oknem.
 
SN  V kterých hlavních indikací 
nalezne moderní antitrombotic-
ká léčba uplatnění?
Vedle problematiky žilního trombo-
embolismu se nové přípravky uplat-
ní v prevenci embolizačních příhod 

u nemocných s fi brilací síní. 

SN  Zmínila jste fi brilaci síní. Jak 
závažný je problém rizika em-
bolizačních  cévních mozkových 
příhod?
Z celkového počtu cévních moz-
kových příhod tvoří embolizační 
17 %. Navíc u osob s fi brilací síní 
je 5x vyšší riziko cévní mozkové 
příhody. Jenom v Evropské unii 
má fi brilaci síní 4,5 milionu osob, 
což představuje obrovský potenciál 
pro antitrombtickou léčbu. Jinak k 
embolizaci dochází také do artérií 
horních a dolních končetin, což 
může vést až ke ztrátě končetiny.

SN  Problematiku  profylaxe iktu 
u nemocných s fi brilací síní řeší 
studie RE-LY. Jaký je její design?
Jde o porovnávání  účinnosti pre-
vence embolizace u pacientů s fi b-
rilací síní ve srovnání s konvenční 

léčbou. Studie probíhá v 1000 cen-
trech u 15 000 nemocných s fi bri-
lací síní. Jinak dávka dabigatranu 
etexilátu 50-150 mg 2x denně byla 
v této indikaci sledována ve studii 
PEDRO. 

SN  Jaké aktivity Vás čekají v ná-
sledujících dnech na Výročním 
sjezdu?
Účastníme se blokem Angiolo-
gické společnosti, jehož náplní je 
přednáška „Aneuryzma abdomi-
nální aorty – současný problém 
angiologie“.

SN  Co další, například společen-
ské aktivity?
V úterý 11. května před Rotundou 
bude křest knihy „Farmakoterapie 
tromboembolické nemoci“, na kte-
rý tímto všechny srdečně zvu.

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
Vědecká sekretářka České angiologické 
společnosti
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VALNÁ HROMADA ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

NOVÁ DIMENZE KONTROLY KREVNÍHO TLAKU A KARDIOVASKULÁRNÍ PREVENCE

V pondělí 11. 5. 2008 se ko-
nala valná hromada České kar-
diologické společnosti (ČKS). 
Zprávu o činnosti za rok 
2008 přednesl předseda ČKS, 
doc. Chaloupka. V úvodu se 
doc. Chaloupka věnoval změnám 
ve vydávání časopisu Cor et Vasa, 
který má nyní novou formu, byl 
obsahově vylepšen a stal se spo-
lečným časopisem ČKS a České 
společnosti kardiovaskulární 
chirurgie. Došlo ke změnám 
v oblasti grantů ČKS. Výběro-
vých řízení o udělení grantů se 
budou moci účastnit členové 
společnosti mladší 35 let, pod-
mínkou je členství v ČKS po 
dobu nejméně 2 let, předklá-
daný projekt se musí týkat kli-
nického výzkumu v kardiologii 
a žadatel musí mít alespoň jednu 
publikaci v časopise s recenzním 
řízením (takovým časopisem je 
nově i Cor et Vasa). ČKS pod-
poruje řadu registrů, jmenovitě 
registry AHEAD, REPLY, re-
gistr kardiostimulátorů, registr 
ICD, registr katetrizačních ab-
lací a registr kardiomyopatií. 
Doc. Chaloupka dále věnoval 
pozornost fi nancím ČKS. V této 
oblasti spolupracuje společnost 
s finančním poradcem. Cílem 
spolupráce je snaha o zachování 

hodnoty fi nančních prostředků 
za současné hospodářské situa-
ce ve světě. V další části sdělení 
byla zmíněna spolupráce ČKS s 
Evropskou kardiologickou spo-
lečností na projektu evropského 
kardiologa. Cílem projektu je 
sjednotit vzdělávání kardiolo-
gů v Evropě a dosažení vyššího 
standardu výuky. Doc. Chaloup-
ka dále seznámil valnou hroma-
du s návrhem změny stanov. 
Nově by se rozeznávaly 4 druhy 
členství: člen, mimořádný člen 
(který nemůže být volen), čest-
ný člen a zahraniční člen (kte-
rý nemůže volit ani být volen). 
Další navrženou změnou stanov 
vyplývající ze zákona je připo-
jení zkratky „o.s.“ (občanské 
sdružení) k názvu společnos-
ti. Dále byla navržena úprava 
volby předsedů pracovních 
skupin. Nově může být kandi-
dát opětovně zvolen do funkce 
předsedy, avšak až po uplynutí 
období, ve kterém nebyl členem 
výboru pracovní skupiny. Dal-
ším návrhem byla úprava pod-
mínek členství v pracovní sku-
pině, kdy člen pracovní skupiny 
musí být současně členem ČKS. 
Návrhy na změnu stanov přija-
la valná hromada jednomyslně. 
Zprávu o hospodaření přednesla 

prof. Špinarová. ČKS hospodaři-
la za uplynulé období se ziskem. 
Hlavním zdrojem zisku je vý-
roční sjezd ČKS, další akce ČKS 
vykazují převážně vyrovnanou 
bilanci, řadu akcí ČKS fi nančně 
podporuje (například granty). 
Odhad čistého zisku ČKS za rok 
2008 je přibližně 1 250 000 Kč. 
Prof. Rosolová přednesla zprávu 
revizní komise. V revidovaných 

dokumentech revizní komise 
nenalezla závažná pochybení. 
Finanční majetek ČKS je v sou-
časnosti přibližně 14 milionů 
Kč. Revizní komise doporučuje 
pokračovat v řešení zab ezpe-
čování finančních prostředků 
s ohledem na finanční krizi. 
Revizní komise rovněž dopo-
ručuje pokračovat v podpoře 
vzdělávání a výzkumné činnos-

ti mladých kardiologů. V další 
části prof. P. Widimský seznámil 
valnou hromadu s projektem 
Českého kardiovaskulárního 
vzdělávacího institutu. V závěru 
se doc. Chaloupka zmínil o tom, 
že valné hromady se účastní 
málo členů ČKS, zlepšení účas-
ti by mohla napomoci úprava 
doby konání valné hromady 
v rámci výročního sjezdu.

Program sympozia společnos-
ti Servier byl zaměřen na otáz-
ku kombinační léčby hyperten-
ze. V úvodu bloku přednášek 
shrnul prof. Špinar doporučené 
postupy léčby hypertenze. Vý-
běr antihypertenziva musí zo-
hledňovat skutečnost, že u 80 % 
hypertoniků se vysoký krevní 

tlak vyskytuje společně s dal-
šími rizikovými faktory kardi-
ovaskulárních onemocnění. I z 
tohoto důvodu je vhodné volit 
kombinační léčbu. V České re-
publice však nadále dominuje 
monoterapie hypertenze, i když 
je známo, že účinnost monote-
rapie je v porovnání s účinnos-

tí kombinační léčby poloviční. 
Léková kombinace musí obsa-
hovat přípravky s rozdílným 
mechanizmem účinku. Vzhle-
dem k tomu, že compliance ne-
mocných s léčbou se snižuje s 
počtem užívaných tablet, před-
stavují vhodnou volbu fixní 
kombinace přípravků. V sou-
časnosti se jako optimální jeví 

být fi xní kombinace ACE inhi-
bitoru a blokátoru kalciových 
kanálů. Ve studii ACCOM-
PLISH bylo pozorováno při této 
kombinaci oproti kombinaci 
ACE inhibitoru s diuretikem 
20% snížení výskytu kardiovas-
kulárních příhod. Druhým řeč-
níkem sympozia byl předseda 
Evropské kardiologické společ-

nosti, prof. Ferrari, který zmínil 
některé mechanizmy účinku 
perindoprilu a amlodipinu. Pe-
rindopril snižuje hladinu angi-
otensinu II a TNF-α. Tento úči-
nek působí na snížení apoptózy 
endotelu. Vedle toho perindo-
pril zvyšuje tvorbu bradykini-
nu, který působí na zvýšenou 
produkci endotelových proge-

nitorových buněk v kostní dře-
ni. Bradykinin rovněž zvyšuje 
produkci kysličníku dusnatého. 
Příznivý účinek ACE inhibito-
rů na endotel a vazomotoriku 
příznivě doplňuje blokáda kal-
ciových kanálů. Prof. Linhart v 
závěrečném sdělení představil 
fixní kombinaci perindoprilu 
s amlodipinem. ACE inhibito-

ry neovlivňují pouze hodnotu 
periferního krevního tlaku mě-
řeného na paži, ale mají rovněž 
schopnost snižovat hodnotu 
centrálního krevního tlaku. 
Hodnota centrálního krevního 
tlaku je významnějším riziko-
vým faktorem kardiovaskulár-
ních příhod než hodnoty peri-
ferního krevního tlaku; z toho 

důvodu při srovnatelném účin-
ku na periferní krevní tlak je vý-
hodnější podat přípravky, které 
zároveň působí na snížení cent-
rálního krevního tlaku. Blokátor 
kalciových kanálů přidaný ve 
fi xní kombinaci k ACE inhibito-
ru nabízí vedle vazodilatačního 
působení i preventivní účinek 
na rozvoj aterosklerózy.

Profesor Špinar

Profesor Ferrari

Profesor Linhart
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ROZHOVOR S PŘEDSEDOU ORGANIZAČNÍHO VÝBORU 
SN  Co je k vidění nového?
Nového zde moc neuvidíte, pro-
tože předchozí sjezdy byly nato-
lik úspěšné, že jsme se snažili jít 
cestou tradiční a udržet to, co 
si návštěvníci minulých sjezdů 
chválili a co je sem přitahuje.

SN  Co tím myslíte?
Především jsme se vrátili k mo-
delu neděle – středa. Způsobe-
no to bylo i státním svátkem 
v pátek 8. 5., kdy nám připadlo 
nevhodné začínat v sobotu jako 
v loňském roce, protože mnozí 
chtějí mít prodloužený víkend. 
Přesto tyto dva modely mají své 
zastánce a odpůrce ve vyrovna-
ném poměru. Mnozí lékaři tvr-
dí, že je pro ně velmi nároční mít 
3 dny volna a být zde od neděle 
do středy. I já za sebe mohu říct, 
že zabezpečit provoz na klini-
ce bylo velmi obtížné a některé 
provozy musely být na tyto dny 
utlumené. Naopak jiní tvrdí, že 
začínat v sobotu vlastně zna-
mená nemít vůbec víkend, což 
narušuje program rodinných 
víkendů a odpočinku.

SN  Je nějaká novinka v odbor-
ném programu?
Ano. Ta hlavní novinka je hned 
v neděli odpoledne. V letošním 
roce byl založen Český kardio-
vaskulární vzdělávací institut, 
který si klade za cíl po odborné 
stránce zajistit systém kurzů a 
školení pro lékaře před atestací 
z kardiologie. A právě v neděli 
odpoledne proběhl tento první 
kurz, který připravili zakláda-
jící členové. Institut vznikl pod 
záštitou České kardiologické 
společnosti a všech 3 Univerzit 

České republiky majících lékař-
ské fakulty - Karlova Univerzita, 
Masarykova Univerzita a Uni-
verzita Palackého. Za účast na 
semináři se vydávávají kredity 
a do budoucna bychom chtěli 
zavést, že lékař hlásící se k ates-
taci se musí prokázat určitým 
počtem kreditů, tedy doložit, že 
se zúčastnil těchto vzdělávacích 
akcí. Chtěli bychom uspořádat 
podobné semináře minimálně 
2x do roka a pokud možno na 
více místech České republiky, 
protože nám připadá ekono-
micky výhodnější, když cestují 
4 přednášející, než když cestuje 
40 posluchačů. 

SN  Na jaké téma je tento semi-
nář?
Pro první seminář jsme se roz-
hodli nemít monotematický 
program, proto je seminář z 
mnoha oblastí kardiologie. Do 
budoucna máme ale v plánu po-
řádat spíše semináře s užší pro-
blematikou. Jak jeden z prvních 
se nám např. jeví „Vyhodnoce-
ní koronarografi ckého nálezu“ 
nebo „Základy echokardiogra-
fi e.“ To vše ale bude zřejmě ještě 
určitou dobu trvat, protože za-
tím nemá tento Institut právní 
statut a není také jasné jak bude 
fi nancován. Jistě nemusím zdů-
razňovat, že stát na vzdělávání 
v kardiologie nedává prakticky 
nic a že částka 30 000 Kč na 6leté 
rezidenční místo v kardiologii je 
naprostým výsměchem.

SN  Máte nějaké vzácné hosty?
Hostů je jako tradičně několik. 
Já osobně si velmi vážím hostů 
ze Slovenska, kdy přijede jak 

současný, tak budoucí prezident 
Slovenské kardiologické společ-
nosti - prof. Murín a prof Gons-
alvecová, prezident Slovenské 
internistické společnosti - prof. 
Dukát, ale cením se velmi i hos-
tů z jiných odborností z České 
republiky, kdy účast přislíbili 
významní profesoři a docenti 
z diabetologie, nefrologie, en-
dokrinologie atd. Samozřejmě 
ze zahraničních hostí je největší 
poctou účast budoucího prezi-
denta Evropské kardiologické 
společnosti prof. Roberta Ferra-
riho z Itálie, který má dokonce 
dvě sdělení na našem kongrese.

SN  Jak je uspořádán odborný 
program?
Odborný program dodržuje 
tradiční dělení. To znamená, že 
v největších sálech jako Rotun-
da, Morava, Praha a Brno jsou 
především přehledná sdělení 
připravená Českou kardiologic-
kou společností a jejími pracov-
ními skupinami. V sále Hradec 
králové je sesterská sekce a v 
sálech Olomouc a Plzeň jsou 
především volná sdělení. Samo-
zřejmě po celou dobu je otevřen 
i velký posterový sál. 

SN  Jak letos podpořili sjezd 
sponzoři?
Situace je každý rok horší, ale 
přesto bude sjezd opět ziskový. 
Hlavní zásluhu na tom má pře-
devším generální sponzor - fi r-
ma Cardion, ale i některé další 
přístrojové fi rmy. Naopak far-
maceutický průmysl podpořil 
letošní kongres mnohem méně 
než v loňském roce, nechtěl 
bych ale nikomu ublížit, proto 
raději nebudu jmenovat.

SN  A co kulturní program?
Tady asi největší změnou je, že 
jsme se rozhodli nepřipravovat 
žádné akce na pondělní večer a 
pevně spoléháme na sponzory, 
že zařídí nějaký program, který 
by po namáhavém dni přispěl k 
dobré náladě a novým přátelství. 
Tradiční bude zahájení v Rotun-
dě v neděli s cimbálkou a GALA 
večer v úterý v hotelu Voroněž 
bude ve stylu 60. let, ale nechte 
se překvapit a přijďte.

SN  Bude představena nějaká 
nová kniha?
Tady nemám dostatečné infor-
mace, protože zatím se s žádnou 
novinkou neozvala největší čes-
ká nakladatelství jako Grada či 
Galen. Určitě vím o křtu nové 
učebnice Kardiologie prof Vo-
jáčka a kolektivu a o křtu kni-
hy kardiabetes prof Perušičové. 
Vše ostatní bude i pro mne pře-
kvapením.

SN  Neviděli jsme stánek Kdo 
káže vodu a pije víno?
Bohužel tato příjemná akce již 
skončila. Vyšetřili jsme asi 1 500 
osob pohybujících se ve zdravot-

nictví, asi polovina jsou lékaři. 
Některé výsledky jsme průběž-
ně zveřejňovali a na XVII. vý-
ročním sjezdu budou již koneč-
né výsledky, které předneseme 
v sekci preventivní kardiologie 
a v jednom posterovém sdělení. 
V nejbližší době plánujeme i pu-
blikaci v časopise Cor et Vasa.

SN  Letos nejsou abstrakta - 
proč?
To byla dlouhá diskuse. Tisk 
abstrakt je finančně nákladná 
věc a přitom většina lidí abs-
trakta založí, či dokonce zahodí 
a nikdy se k nim nevrátí. Proto 
jsme se rozhodli pro elektro-
nickou formu abstrakt na CD a 
na www stánkách a věříme, že 
každý najde co potřebuje. Mys-
lím, že toto je trend moderní 
doby. I já již spíše vyhledávám 
na stránkách jednotlivých časo-
pisů svou problematiku a pak si 
vytisknu jednotlivý článek, než 
abych listoval celým časopisem. 
Těm, kteří s tím nesouhlasí se 
ale omlouvám, protože jsem si 
vědom toho, že jsme mnoho let 
byli zvyklí na tištěná abstrakty 
a tato změna může být pro ně-
které nepříjemná.

SN  A co přejete účastníkům?
Především aby se účastníkům 
líbil, aby odjížděli domů spoko-
jení a aby plánovali, že přijedou 
příští rok opět.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Předseda organizačního výboru 

XII. výročního sjezdu ČKS

sovém rytmu 64 % nemocných, 
kteří podstoupili ablační léčbu a 
pouze 16 % nemocných na léč-
bě antiarytmiky. Dr. Kala hovo-
řil o výsledcích studie Syntax, 
ve které byl porovnáván účinek 
perkutánní koronární interven-
ce s implantací lékového stentu 
(PCI) a chirurgické revasku-
larizace myokardu (CABG) u 
nemocných s nově zjištěným 
aterosklerotickým postižením 
věnčitého řečiště (jednalo se o 
nemocné s postižením tří tepen 
nebo s postižením kmene levé 
věnčité tepny). Celkem bylo 
randomizováno 1800 pacientů 
a testována byla non-inferiorita 
PCI po 12 měsících od výkonu. 
Výsledky léčby hodnotící za 
uvedené časové období celko-
vou mortalitu, výskyt infarktu 
myokardu, kombinovaný cíl 
a výskyt okluze intervenova-
né tepny (nebo bypassu) se v 
obou skupinách léčby nelišily. 
Skupina léčená CABG vykazo-

vala menší potřebu provedení 
opakované revaskularizace a 
vyšší výskyt mozkových cév-
ních příhod. Dr. Ošťádal sezná-
mil posluchače s výsledky stu-
die FACS, ve které byla řešena 
otázka, zda statiny mohou být 
přínosné u akutních koronár-
ních syndromů v první linii 
léčby. Nemocní byli po přijetí 
do nemocnice randomizováni 
k užívání 80 mg fluvastatinu 

nebo placeba. Primárním cílem 
byl vliv léčby na hladinu CRP, 
interleukinu 6 a PAPP-A. Zařa-
zeno bylo celkem 156 pacientů. 
Podání fl uvastatinu neovlivnilo 
oproti placebu sledované labo-
ratorní ukazatele, avšak ve fl u-
vastatinové větvi byl pozorován 
o > 50 % menší výskyt kardio-
vaskulárních příhod, které tvo-
řily sekundární cíl studie. Prof. 
Cífková se věnovala trendům 

rizikových faktorů kardiovas-
kulárních onemocnění (KVO) 
v České republice. Česká repub-
lika se řadí mezi země s vyso-
kou úmrtností na KVO, která 
jsou zodpovědná za 50 % všech 
úmrtí. Od roku 1985 (kdy byla 
pozorována nejvyšší úmrtnost 
na KVO) jsme svědky poklesu 
standardizované úmrtnosti a 
prodloužení střední očekávané 
délky života. Ukazuje se, že po-
kles úmrtnosti na KVO je z 50 
% navozen poklesem výskytu 
rizikových faktorů. Za obdo-
bí 22letého sledování došlo ve 
sledované populaci k pokle-
su systolického i diastolického 
krevního tlaku, u žen došlo k 
poklesu prevalence hyperten-
ze. Zvýšil se podíl hypertoniků, 
kteří o svém onemocnění vědí. 
Antihypertenzní léčbu užívá 
v současnosti přibližně 60 % 
hypertoniků a řádné kontroly 
hypertenze dosahuje 24 % hy-
pertoniků. Tyto údaje z České 
republiky jsou srovnatelné s 
údaji z jiných evropských zemí. 

V populaci došlo rovněž k po-
klesu hladiny celkového chole-
sterolu o 0,9 mmol/l, u mužů 
(na rozdíl od žen) došlo k pokle-
su prevalence kouření tabáku, 
avšak k vzestupu indexu tělesné 
hmotnosti (jehož hodnota u žen 
zůstává stacionární). V závěreč-
ném sdělení sekce Hot Lines 
přednesla dr. Jandová výsled-
ky studie STICH. Cílem studie 
bylo stanovit, zda u nemocných 
s dysfunkcí levé srdeční komo-
ry, kteří jsou plánováni k chi-
rurgické revaskularizaci myo-
kardu, je z hlediska prognózy 
přínosné provést rekonstrukční 
výkon na levé srdeční komoře. 
Ve studii bylo randomizováno 
1000 nemocných s ejekční frak-
cí levé srdeční komory ≤ 35 %. 
V hodnocených časových ob-
dobích (30 dnů a 48 měsíců od 
výkonu) nebyl pozorován kli-
nický přínos rekonstrukce levé 
srdeční komory. Rekonstrukční 
výkon byl navíc spojen s vyšší-
mi ekonomickými náklady na 
léčbu.

dokončení ze strany 1

doc. MUDr. Petr Neužil, CSc
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Problematika tuků je důležitá 
z pohledu kardiovaskulárních one-
mocnění a úmrtnosti. Jaké je podle 
Vás povědomí o tomto problému 
mezi pacienty?

Velká část populace ani neví, jaká 
je hladina jejich cholesterolu, čímž 
přehlíží jeden z nejvýznamnějších 
rizikových faktorů tak závažných 
srdečně-cévních onemocnění, mezi 
která náleží ischemická choroba 
srdeční, infarkt nebo mrtvice. Důle-
žité je však i vědět, že zjištění hladiny 
cholesterolu je přitom velice jedno-
duché a ovlivnit ji může každý sám, 
například pouhou změnou či jen 
úpravou svých stravovacích zvyklos-
tí a svého životního stylu.
Lékaři jsou o této statistice infor-
mováni. Ale co podle Vás lékari 
v této oblasti podceňují?

Lékaři nepovažují zvýšenou hla-
dinu cholesterolu například oproti 
hladině cukru za tak významný rizi-
kový faktor a často tuto problema-
tiku jako prioritu v rámci primární 
péče a poradenství v dostatečné míře 
neřeší. Z tohoto důvodu je nutné 
zvýšit informovanost o této proble-
matice především u samotných léka-
řů, aby při svém poradenství pravi-
delně doporučovali kontrolu hladiny 
cholesterolu v krvi a další preventiv-
ní opatření týkající se stravy a život-
ního stylu. Skladba stravy je skutečně 
důležitá a její význam se nedoceňuje. 
Je potřeba nejen znát vazby, jak kte-
ré složky potravin ovlivňují rizikové 
faktory kardiovaskulárních onemoc-
nění, ale i míru vlivu těchto složek. 
Uvedu jeden příklad. Hodně se 
hovoří o cholesterolu v potravinách. 
Příjem cholesterolu však ovlivňu-
je hladinu cholesterolu v mnohem 
menší míře než konzumace nasy-
cených či trans mastných kyselin. 
Trans mastné kyseliny jsou módním 
hitem v médiích není však správně 
vysvětleno, v kterých potravinách se 
vyskytují. Na nasycené mastné kyse-
liny, které v České republice kon-
zumujeme ve velkém nadbytku, se 
zcela zapomíná. Na druhou stranu 
je módním hitem v pozitivním slova 
smyslu konzumace omega 3 vícene-
nasycených mastných kyselin. Jejich 
prospěšný vliv je nezpochybnitelný. 
Ve světle nových studií se tak trochu 
zapomíná na omega 6 vícenenasyce-
né mastné kyseliny, kterých potřebu-
jeme přibližně 5x více.
Čím si vysvětlujete, že více než 
polovina lékařů uvedla v pruzku- 
mu, že značkové margaríny obsa-
hují částečně ztužené tuky?
 

Praktický lékař má do značné 
míry omezen přístup k informacím, 
jaké jsou současné trendy ve výrobě 
potravin a jaké suroviny se v posled-
ních letech používají. Důležitá je 
rovněž znalost sortimentu nabíze-
ných výrobků a sledování jejich slo-
žení a nutričních parametrů. Mezi 
lidmi a mnohdy i odbornou veřej-
ností stále převládají zastaralé mýty 
o této problematice. Běžný spotře-
bitel i praktický lékař je rovněž často 
ovlivňován články v různých periodi-
kách, kdy autor těchto článků nemá 
dostatečný přehled o této problema-
tice, často jsou přebírány informace 
z již neaktuálních zdrojů bez znalosti 
skutečného složení potravin.
Pokud bychom se zaměřili na „dob-

ré tuky“ – vícenenasycené mastné 
kyseliny (MK) a mononenasycené 
MK. V jakých běžných potravinách 
denní potřeby je nalezneme? Jaký 
by měl být jejich denní příjem?

Tyto tzv. dobré tuky najdeme 
v rostlinných olejích (slunečnicový, 
řepkový) a rostlinných tucích z nich 
vyrobených (např. Flora, Rama), 
majonézách (např. Hellmann´s), 
v semínkách (slunečnicová, dýňová) 
a v tučných rybách (losos, makre-
la, sardinky). Denní příjem energie 
dodaný prostřednictvím vícenenasy-
cených MK (PUFA) by měl být mezi 
6-10 % z dodané energie. Rozlišují se 
dvě skupiny PUFA: omega 6 s dopo-
ručovaným příjmem v rozmezí 5–8 % 
z celkového příjmu energie, omega 
3 mastné kyseliny by měli být kon-
zumovány v množství 1–2 % ener-
getická. Někdy se uvádějí i poměry 
mezi oběma skupinami PUFA. Podí-
lem se můžeme dopracovat k orien-
tační hodnotě poměru 1:5. Vyjadřo-
vání poměrů je do značné míry již 
překonanou záležitostí. Poměry byly 
často vztahovány na jednotlivé potra-
viny, které byly podle tohoto kritéria 
i mylně hodnoceny. Důležité je, aby 
byl ve stravě dostatečný příjem obou 
skupin, jak omega 6, tak i omega 3, 
v rozsahu výše uvedených doporu-
čeních a nezáleží na jejich poměru. 
Rovněž neplatí, že omega 6 mastné 
kyseliny jsou konzumovány v nad-
bytku. Pravdou je, že se v jednotli-
vých potravinách (např. i živočišného 
původu) vyskytují častěji a ve větší 
míře a jsou tudíž i dostupnější. Rov-
něž neplatí, že by běžná konzumace 
měla být jakkoliv škodlivá, naopak 
omega 6 mastné kyseliny jsou nejú-
činnější ve snižování hladiny chole-
sterolu. Některé negativní výsledky 
byly způsobeny špatně nastaveným 
protokolem jednotlivých dílčích stu-
dií, který nesouvisel s vysokou kon-
zumací omega 6 mastných kyselin, 
ale naopak s nedostatečnou kon-
zumací omega 3 mastných kyselin. 
Doporučovaný denní příjem ener-
gie dodaný prostřednictvím MUFA 
je dán dopočtem v rámci rozdílu 
celkového příjmu tuku (neměla by 
být překročena hladina 30–35 % 
energetických) a jednotlivých mast-
ných kyselin (pro SAFA a Trans platí 
maximum a pro PUFA minimum).
Obdobně pokud jde o „špatné 
tuky“ – nasycené MK a trans-
mastné kyseliny. V jakých běž-
ných potravinách denní potřeby 
je nalezneme? 

Tyto tzv. špatné tuky najdeme ve 
viditelné formě v živočišných tucích 
jako je např. máslo, sádlo, škvar-
ky, slanina a ve skryté formě např. 
v uzeninách, tučném mase, tučných 
mléčných výrobcích nebo sušenkách, 
oplatkách a dortech, nebo i v levných 
čokoládových polevách, trvanlivém 
pečivu. Denní příjem energie dodaný 
prostřednictvím SAFA by neměl pře-
kročit 10% dodané energie, někte-
rá doporučení pro rizikové skupiny 
uvádějí i hodnoty nižší (7 % energe-
tických). U TFA by neměl překročit 
1 % z dodané energie, což předsta-
vuje nutričně nevýznamné množ-
ství. TFA v dnešní době již praktic-
ky nenajdeme v margarinech, jak se 
stále občas tvrdí, na rozdíl od USA 
ani v potravinách rychlého občer-
stvení (fast food). Hlavním zdro-

jem mohou být výrobky trvanlivého 
a jemného pečiva, různé náhražky 
čokolády a některé mléčné poma-
zánky na bázi ztuženého tuku.
V jakém poměru by měly být „dob-
ré“ a „špatné“ tuky? 

Průměrný denní příjem energie 
dospělého člověka by se měl pohy-
bovat mezi 8000 a 10 000 kJ, při-
čemž 30–35 % energie by mělo 
pocházet z tuků, což představu-
je přibližně 63–92 g tuků denně. 
Z toho 1/3 denního příjmu tuků by 
měla pocházet z tuků živočišných 
a 2/3 denního příjmu tuků by měly 
pocházet z tuků rostlinných. Toto je 
jednoduché doporučení. Je potře-
ba si však uvědomit, že kvótu pro 
živočišné tuky obvykle vyčerpáme 
již konzumací skrytých tuků. Tudíž 
již nezbývá prostor ke konzumaci 
viditelných tuků jako másla či sád-
la. Někdy se uvádí i další zjednodu-
šení rovněž založené na třetinovém 
pravidlu. Třetinu tuků by měly tvo-
řit „špatné“ tuky (nasycené a trans), 
zbytek „dobré“ tuky. Jednu třeti-
nu byly měly pokrýt tuky esenciál-
ní (vícenenasycené mastné kyseliny 
řady omega 6 a omega 3) a posled-
ní třetina by měla být konzumová-
na prostřednictvím monoenových 
mastných kyselin MUFA.
Rozlišuje laická veřejnost rozděle-
ní tuků?

V poslední době se čím dál tím 
více rozšiřuje trend „zdravé výži-
vy“. Téměř denně je možné najít 
v různých odborných časopisech 
ale i v denním tisku či časopisech 
pro laickou veřejnost řadu článků 
o významu pestré a vyvážené stra-
vy a zdravého životního stylu, stej-
ně tak jako o výživě různých skupin 
obyvatelstva (dětí, těhotných a kojí-
cích žen, menopauzálních žen, lidí 
s kardiovaskulárním onemocněním 
apod.). Rovněž se rozšiřuje osvěta 
prostřednictvím reklam rozhlaso-
vých či televizních médií, které se 
týkají nejenom jednotlivých produk-
tů, ale i různých akcí konaných spo-
lečnostmi či sdruženími zabývajícími 
se osvětou v tomto směru. Nezane-
dbatelný význam má i osvěta odbor-
né veřejnosti – lékařů, kteří prostřed-
nictvím svého poradenství významně 
přispívají ke změnám výživových 
zvyklostí určitých skupin obyvatel-
stva, které mnohdy pomohou při 
jejich problémech např. s vysokou 
hladinou cholesterolu, obezitou, 
kardiovaskulárními onemocnění-
mi apod. Nicméně na druhé straně 
však stále koluje mezi lidmi mnoho 
mýtů, polopravd a zastaralých infor-
mací, které je nutné snažit se vyvrá-
tit patřičnou osvětou. K moderním 
trendům patří mimo jiné i zvýšený 
zájem o „bio“ či „přírodní“ produk-

ty. Tato kategorizace však velmi čas-
to nesouvisí s nutričními vlastnost-
mi potravin. Běžný spotřebitel si 
v těchto případech kupuje iluzi, že 
dělá něco dobrého pro své zdraví. 
Často se démonizují i v potravinách 
používané přídatné látky. Potravi-
nářský průmysl je používá v množ-
ství nezbytně nutných pro daný 
typ výrobku, z hlediska nutričního 
v množství běžně konzumovaném 
mají zcela podružný význam. Nao-
pak nedostatečný prostor se věnuje 
4 klíčovým nutrientům, které jsou 
v dnešní době zodpovědné za neu-
těšený zdravotní stav populace, a to 
nasycené mastné kyseliny, trans 
mastné kyselin, sodík a cukry. Jejich 
konzumace je běžně překračována 
a důsledkem je prudký nárůst civili-
začních chorob. Spotřebitel tato kri-
téria nevnímá a neusměrňuje podle 
nich svoje stravovací zvyklosti. Při-
tom úpravy stravy z tohoto pohledu 
nejsou složité. S obecnými informa-
cemi, kde se vyskytuje vysoký obsah 
těchto 4 nutrientů se můžeme běžně 
setkávat a lze se podle nich i jedno-
duše řídit.

doc. Ing. Jiří Brát, CSc.
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Dokončení rozhovoru s doc. Jiřím Brátem
naleznete v Sjezdových novinách c.4.
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Výběr ze středečního programu 
XVII. výročního sjezdu ČKS

Počasí nad Výstavištěm 12. 5.

16/20 °C
den noc

9/5 °C

ROTUNDA 

 PS Plicní cirkulace 

 Echokardiografi e u onemocnění plicní 

 cirkulace - jak na to?

 Předsedající: I. Šimková, M. Aschermann  
 (Bratislava, SR, Praha)

8:30 POSUZOVÁNÍ PLICNÍ HYPERTENZE

 V. Chaloupka (Brno)
8:45 POSUZOVÁNÍ TRIKUSPIDÁLNÍ 

 A PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ

 R. Pudil (Hradec Králové)
9:00 REGIONÁLNÍ FUNKCE PRAVÉ KOMORY 

 U PLICNÍ HYPERTENZE

 T. Paleček (Praha)
9:15 POSUZOVÁNÍ ONEMOCNÌNÍ PERIKARDU

 A. Linhart (Praha)
9:30 ZÁTĚŽOVÉ ECHO

 M. Vítovec (Praha)
9:45 DISKUZE

10:00 Přestávka

 
XVII. výroční sjezd

České kardiologické společnosti

10.–13. května 2009, Brno, areál BVV

ECHODNY 2009
PŘEHLEDNÉ BLOKY:
• NOVÉ APLIKACE ECHOKARDIOGRAFIE
• DIASTOLICKÉ FUNKCE
• MYOKARDITIDY A KARDIOMYOPATIE
• ECHOKARDIOGRAFIE U ICHS
• KAZUISTIKY
• VARIA, ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ

POSTGRADUÁLNÍ KURZ
ECHOKARDIOGRAFIE II - CHLOPENNÍ VADY

POŘÁDÁ
ČESKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLEČNOST

PRACOVNÍ SKUPINA
ECHOKARDIOGRAFIE A NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE

18.–19. ZÁŘÍ 2009 ŠPINDLERŮV MLÝN

Sjezdové noviny připravili:

Pracovní skupiny ČKS
doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc.
MUDr. Ondřej Auzký 
Ludmila Klímová

sazba a grafi cké zpracování:
Tomáš Kraus
Lubor Špaček

Veškerá práva vyhrazena. Jakékoli přebírání, kopírování, publikování či další šíření obsahu Sjezdových novin podléhá zákonu č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění.

ROZHOVORY S ÚČASTNÍKY SJEZDU   
 

 PS Srdeční selhání 

 Význam tepové frekvence 

 a dyslipidémie pro prognózu 

 srdečního selhání a možnost ovlivnění

 Předsedající: V. Staněk, O. Ludka 
 (Praha, Brno)

11:00 VÝZNAM TEPOVÉ FREKVENCE 

 PRO PROGNÓZU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

 J. Špinar (Brno)
11:15 MOŽNOST OVLIVNĚNÍ TEPOVÉ 

 FREKVENCE U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

 J. Vítovec (Brno)
11:30 DISKUZE

11:45 VÝZNAM DYSLIPIDÉMIE PRO PROGNÓZU

 SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

 L. Špinarová (Brno)
12:00 MOŽNOST OVLIVNĚNÍ DYSLIPIDÉMIE 

 U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

 J. Hradec (Praha)
12:15 DISKUZE

Lenka Svobodová  
technik arytmologie
IKEM

Po kolikáté jste navštívila 
Výroční sjezd ČKS?
Na sjezd jsem přijela poprvé.

Kterých přednášek se chcete 
zúčastnit?
Vzhledem k oblasti mého 
zaměření mě zajímá 
přednáška prof. Kautznera.

MUDr. Milan Mikuš 
kardiolog - internista
Rožnov pod Radhoštěm

Po kolikáté jste navštívil 
Výroční sjezd ČKS?
Moc se mi tady líbí a proto 
jsem tu již po dvanácté.

Průběžný stav zaregistrovaných účastníků 
XII. výročního sjezdu ČKS, k 11. 5. 2009
Celkem do dnešního dne zaregistrováno 3 246
 - z toho lékařů 1 836
 - z toho zdravotních sester a SZP 904
Celkový počet vystavujících fi rem 70
Obsazená výstavní plocha m2 1 031

Vyjádřete podezření na plicní arteriální hypertenzi (PAH) včas!

SYMPÓZIUM Actelion Pharmaceuticals Ltd
EARLY: Včasná diagnostika a léčba pacientů
s plicní arteriální hypertenzí (PAH)
ROTUNDA (pavilon A) - úterý 12. 5. 2009 od 16:15 hod.
Předsedající: prof. MUDr. M. Aschermann, DrSc. (Praha)

16:15   VÝZNAM VČASNÉ DIAGNOSTIKY A LÉČBY U PACIENTŮ S PAH
            MUDr. P. Jansa (Praha)

16:45  EARLY: RANDOMIZOVANÁ DVOJITĚ SLEPÁ STUDIE U PACIENTŮ S PAH VE FUNKČNÍ TŘÍDĚ NYHA II
           MUDr. H. Al-Hiti (Praha)
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