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CH  
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cesta k cílicesta k cíli

VELKÁ BALENÍ 100 TBL. 

V SILÁCH 10, 20, 40, 80 mg 

BEZ DOPLATKU

www.teva.cz

TRIGLYX 10 mg, TRIGLYX 20 mg, TRIGLYX 40 mg, TRIGLYX 80 mg, potahované tablety

Účinná látka: atorvastatinum. Indikace: ke snížení celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, apolipoproteinu B a hladiny triglyceridů 
u pacientů s primární hypercholesterolemií včetně familiární hypercholesterolemie (heterozygotní forma) nebo se smíšenou (kombinovanou) 
hyperlipidemií (odpovídající typu IIa nebo typu IIb podle Fredricksona), pokud dieta a jiné nefarmakologické možnosti nevedly k dostatečnému 
účinku. Triglyx je indikován také ke snížení celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu u pacientů s homozygotní familiární hypercholesterolemií. 
Kontraindikace: přecitlivělost na jakoukoliv složku přípravku, pacienti s jaterním onemocněním v aktivním stavu nebo neobjasněným 
přetrvávajícím výrazným zvýšením sérových transamináz, myopatie, těhotenství, kojení. Ženy v reprodukčním věku, které neužívají vhodnou 
antikoncepci. Zvláštní upozornění: před zahájením léčby by měly být provedeny jaterní testy a pravidelně kontrolovány v průběhu léčby. 
Pacienti, u kterých se objeví zvýšení transamináz, musí být sledováni až do doby než se hodnoty opět znormalizují. Pokud přetrvávají více 
než trojnásobně zvýšené hodnoty, doporučuje se dávku snížit nebo terapii vysadit. Atorvastatin je třeba předepisovat s opatrností u pacientů 
s predisponujícími faktory pro rabdomyolýzu. Jsou-li hladiny CK významně zvýšené (> 5× ULN) oproti normálním hodnotám, léčba nemá 
být zahájena. Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Nežádoucí účinky: nejčastějšími nežádoucími účinky v klinických studiích byly poruchy 
zažívacího systému: zácpa, nadýmání, dyspepsie, bolesti břicha, bolesti hlavy, které se zlepšily v průběhu léčby. Stejně jako u jiných inhibitorů 
HMG-CoA reduktázy byl u pacientů léčených atorvastatinem pozorován vzestup transamináz v séru. Tyto změny byly obvykle mírné, přechodné 
a nevyžadovaly přerušení léčby. Zvýšení CK na více než desetinásobek se vyskytly u 0,4% pacientů léčených atorvastatinem, myalgie, palpační 
citlivost nebo svalovou slabost hlásilo 0,1 % z těchto pacientů. Nežádoucí účinky jsou podrobně popsány v Souhrnu údajů o přípravku (SPC). 
Interakce: riziko myopatie při užívání statinů je zvýšené při současném podávání následujících léků: cyklosporin, fi bráty, makrolidová 
antibiotika, antimykotika azolového typu nebo deriváty kyseliny nikotinové (niacin). Atorvastatin je metabolizován cytochromem P 450 3A4. 
Souběžné podání s inhibitory cytochromu P 450 3A4 může vést k zvýšeným plazmatickým koncentracím atorvastatinu. Interakce s ostatními 
léky jsou popsány v SPC. Dávkování a způsob podání: léčba se zahajuje 10 mg atorvastatinu 1× denně. Úprava dávkování následuje 
individuálně podle výchozích výsledků LDL-cholesterolu, v porovnání s cílovými hladinami LDL-cholesterolu a podle reakce pacienta na léčbu. 
Úprava dávkování se provádí s odstupem 4 týdnů a déle. Maximální dávka je 80 mg atorvastatinu 1× denně. Léčba dětí by měla být řízena 
pouze specialisty. Velikost balení: 28, 30, 50, 84 nebo 100 potahovaných tablet v balení. Držitel rozhodnutí o registraci: 
Ingers Industrial Solutions s.r.o., Brno, Česká republika. Registrační čísla: 31/280/06-C, 31/281/06-C, 31/282/06-C, 
31/283/06-C. Datum registrace/poslední revize textu: 9. 8. 2006/31. 1. 2007. Před předepsáním léku 
si přečtěte úplnou informaci o přípravku. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Literatura: 1. Richard Češka a kolektiv, Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií, 
2005, 257–272. Doporučené hodnoty hladin lipidů v plazmě u pacientů bez dalších KV rizik.
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Centrum pro plicní 
hypertenzi
II. interní klinika VFN a 1. LF UK
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2

VOLEJTE ZDARMA: 
800 333 340

Centrum pro léčbu plicní
arteriální hypertenze
IKEM, Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

VOLEJTE ZDARMA: 
800 888 068

Vyjádřete podezření na plicní arteriální hypertenzi (PAH) včas!

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
milí hosté,

rád bych vás přivítal na XVII. vý-
ročním sjezdu České kardiologic-
ké společnosti. Jíž před léty výbor 
ČKS rozhodl, že sjezd ČKS bude 
zaměřen postgraduálně a hlavní 
náplní budou bloky Pracovních 
skupin. Bylo to správné rozhod-
nutí. Náš sjezd se tak stal vyhle-
dávanou akcí nejen pro kardiolo-
gy, ale i pro internisty a praktické 
lékaře. Již několik let představuje 
největší odbornou akci pořádanou 
v České republice. Je atraktivní akcí 
i pro naše slovenské přátele, kterých 
se pravidelně účastní více než 400. 
Nelze zapomenout ani na narůstají-
cí zájem sester a nelékařských zdra-
votnických pracovníků.

I když je Výroční sjezd zaměřen 
především na postgraduální vzdě-
lávání a většina odborných bloků je 
připravena pracovními skupinami 
je na sjezdu dostatečný prostor i pro 
volná sdělení, ať již formou předná-
šek nebo posterových sdělení.

Je mou milou povinností podě-
kovat Organizačnímu výboru pod 
vedením prof. J. Špinara a vedoucí 
sekretariátu L. Klímové za  přípravu 

sjezdu a samozřejmě i Programové-
mu výboru pod vedením prof. A. 
Linharta za přípravu atraktivního 
odborného programu.

Dovolím si uvést několik čísel. Již 
před zahájením sjezdu je registrová-
no 3 684 účastníků. Celkem je zařa-
zeno 592 sdělení. V programu si mů-
žete vybrat ze 47 bloků pracovních 
skupin a odborných společností, 
29 bloků volných sdělení, z toho 5 
sekcí ošetřovatelství a zařazeno bylo 
146 posterových sdělení. Důležitou 

součástí odborného programu jsou 
i fi remní sympozia, kterých je letos 
19.

Podporu našemu sjezdu vyjadřu-
je i 64 vystavovatelů. Generálními 
sponzory jsou společnosti Cardion 
a St.Jude Medical. Především jim, 
ale i ostatním sponzorům patří náš 
dík za spolupráci a podporu odbor-
ných aktivit, bez které by pořádat 
podobnou akci nebylo možné.

Hlavním zahraničním hos-
tem bude předseda Evropské 
kardiologické společnosti prof. 
R. Ferrari, který má velký zá-
jem o co nejužší spolupráci 
s národními společnostmi. Prof. 
Ferrari bude přednášet ve spo-
lečném bloku Evropské a Čes-
ké kardiologické společnosti 
v pondělí dopoledne. Z ostatních 
zahraničních hostů se můžeme těšit 
na prof. Gershe z USA, dr. Piorkow-
skeho z Německa, prof. Langová z 
Rakouska a mnoho dalších hostů 
ze Slovenské kardiologické spo-
lečnosti, kteří budou přednášet 
v rámci bloků pracovních skupin či 
přizvaných odborných společností. 
Z předsedů národních společnos-

Úvodní slovo předsedy České kardiologické společnosti

doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc.
Předseda České kardiologické společnosti

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
(str. 7)

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
Místopředseda České kardiologické 
společnosti (str. 6)

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Předseda PS pro arytmie 
a kardiostimulaci (str. 7)

Roberto Ferrari, MD, Ph.D. FESC
Předseda Evropské kardiologické 
společnosti (str. 3)
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prof. MUDr. Jan 
Janoušek, Ph.D.

Narozen: 25. května 1956, Praha

Bydliště: J. Š. Baara 729, 252 62 
Horoměřice
Národnost: česká
Vzdělání: 
1974 - Státní zkouška z němec-
kého jazyka
1975 - Maturita, gymnasium 
K. Šatala, Č. Budějovice
1981 - Promoce na Fakultě dět-
ského lékařství UK v Praze
1984 - Atestace I. stupně 
z pediatrie
1988 - Atestace II. stupně 
z dětské kardiologie
2001 - Habilitace, II. LF UK 
Praha
2005 - Jmenování Profesorem 
pro dětskou kardiologii, Uni-
versita Lipsko
2005 - Obhajoba disertační 

práce a udělení titulu Ph.D.
Odborné stáže:
1991 - Odd. dětské kardiologie, 
Medizinische Hochschule Han-
nover, SRN (6 měsíců)
1991 - Odd. dětské kardiolo-
gie, Children´s Hospital, Texas 
Medical Center, Houston, TX, 
USA (3 měsíce)

Členství v odborných společ-
nostech:
1. Česká kardiologická společ-
nost
2. Česká pediatrická společnost
3. Česká společnost pro aneste-
ziologii, resuscitaci a intenzivní 
medicínu
4. Association for European Pe-
diatric Cardiology

5. European Society of Cardiology
6. Deutsche Gesellschaft für 
Paediatrische Kardiologie
7. Deutsche Gesellschaft für 
Kardiologie

Pracovní zařazení:
1981-1988 - Sekundární lé-
kař Dětského kardiocentra FN 
v Motole
1988-2005 - Vedoucí lékař úse-
ku elektrofyziologie a kardiosti-
mulace Dětského kardiocentra 
FN v Motole
1993-2002 - Vedoucí lékař po-
ooperační JIP Dětského kardio-
centra FN v Motole
2005-dosud  Přednosta Kliniky 
dětské kardiologie, Herzzent-
rum, Universita Lipsko

Výzkumná činnost:
4 studie pro Asociaci evropské 
dětské kardiologie (hlavní ko-
ordinátor)
5 grantů IGA MZ ČR jako hlav-
ní řešitel

Pregraduální výuka:
II. LF UK, Lékařská fakulta, 
Lipsko
Postgraduální výuka:
IPVZ Praha

Publikace:
2 monografi e, 3 kapitoly v mo-
nografi ích, 10 originálních pra-
cí v impaktovaných časopisech 
jako první autor a 28 originál-
ních prací jako spoluautor.

doc. MUDr. Anna 
Nečasová, CSc. 

Narozena: 8. 8. 1944 v Brně-Král.
Poli
Základní vzdělání včetně Gymná-
zia – Brno, Královo Pole
Lékařská fakulta: 
1962-1968 UJEP Brno (nyní LFMU 
Brno) pediatrický směr

Lékařská praxe:
1968-1971 - OÚNZ Vyškov
1971-1991 - KÚNZ Brno, 
Fakultní dětská nemocnice - oddě-
lení dětské kardiologie (FDN)

Lékařská fakulta UJEP Brno, 
MU Brno 1982-2008 - externí 
učitel

Atestace z pediatrie I. st. 1972  
Brno , dětská kardiologie 1978 
Praha, Dětské kardiocentrum 
Praha – tam jsem se seznámila 

v té době s mimořádnou péčí  
v rámci naší republiky o kritic-
ké vrozené srdeční vady ranné-
ho  věku.

1984 disertace: CSc., 2. LF Uni-
versity Karlovy Praha –„Hemody-
namické výsledky a dlouhodobé 
sledování děti po radikální korekci 
Fallotovy tetralogie“

1988 habilitace: doc., Lékařská fa-
kulta UJEP Brno - Koncepce péče 
o kritické vrozené srdeční vady  na 
Moravě,  1989 – jmenování docent 
v oboru pediatrie

Spolupráce s I. a II. chirurgickou 
klinikou v Brně od r. 1972, kde 
byly děti původně operovány, po 
vzniku CKTCH v Brně od r. 1977  
tam,   včetně indikací k operacím   
a péče o děti po operaci.
1978 přebudování odd. dětské kar-
diologie –  vznik kojeneckého odd.,
začátek realizace péče o kritické 
VSV ve FDN - děti z celé Moravy s 
kritickou vadou po narození trans-
ferovány k nám, intervenční zákro-
ky  a úzká spolupráce s Dětským 
kardiocentrem v Praze,  kde jsou 
operovány především novorozenci 
a kojenci i děti s komplexní vro-
zenou srdeční vadou  s CKTCH,
v Brně operace dětí  předškolního, 
školního věku  a  některých vad 
i kojeneckého věku.
Invazivní kardiologie, katetrizace 
dětí spolu s Klinikou zobrazova-
cích metod FDN v Brně, intervence 
- septostomie , valvoplastiky pulm. 
chlopní i u kojenců, katetrizační 

diagnostika poruch převodního 
systému u dětí.

V r. 1986 po získání  ultrazvukové-
ho přístroje do FDN - organizace 
neinvazivní diagnostiky - echokar-
diografi cké  u VSV, od r. 1989-1990 
organizace prenatální diagnostiky 
a její realizace na Moravě.

1992-2002 - vedoucí katedry Pedi-
atrie IDVPZ Brno, postgraduální 
celoživotní vzdělávání dětských lé-
kařů a dětských sester, specializač-
ní vzdělávání dětských sester.

1993-1999 - založení ambulan-
ce dětské kardiologie nemocnice 
Hustopeče
1995 - dosud - založení a práce 
na ambulanci dětské kardiologie 
v Moravské Třebové

1.1.1989 vznik Specializované 
ambulance VSV v dospělosti na 
Interní kardiologické klinice FN 
Brno-Bohunice 

Zahraniční praxe a stáže:
1978 - klinika hrudní chirurgie a 
kardiochirurgie,Tbilisi (Gruzie)
1984, 1991 Charité Berlín – Cent-
rum invazivní diagnostiky (pozvá-
ní prof. Porstmanna)
1993 - Dětská klinika - Universi-
ta Innsbruck, diagnostika a léčení 
VSV - prof. Hammerer
Znalost jazyků: němčina, angličti-
na, ruština

Publikace a přednášky: 
V letech 1972-1992 více jak 30 
publikací a 90 přednášek se zamě-

řením na kritické VSV i zánětlivá 
onemocnění srdce u dětí a poru-
chy převodního systému srdeční-
ho, přednášky i v pregraduální a 
postgraduální výuce v pediatrii., 
odpovědný řešitel a spoluřešitel  
výzkumných úkolů  MZd ČR.
V letech 1992–2002  autorka a spo-
luautorka studijní literatury (15 
učebnic a textů) pro výuku dět-
ských lékařů a sester, dále přednáš-
ky a semináře z nejrůznější témati-
kou dětské kardiologie a to na LF 
MU Brno, v IDVPZ Brno.
2001–dosud s tématikou VSV 
v dospělosti
Přednášky a publikace z poslední 
doby:
Přednášky na seminářích dět-
ských kardiologů na Moravě vedly 
k předávání dětí po dovršení 18 let 
věku na naší specialisovanou am-
bulanci a ojediněle ke spolupráci 
s dospělými kardiology v regio-
nech. Sjezdy Slovenské kardiolo-
gické společnosti, Bratislava 2006:
Vztah hodnoty hladiny natriu-
retických hormonů a tkáňového 
dopplera k včasné diagnostice sr-
dečního selhání u pacientů s Fallo-
tovou tetralogií.
Bratislava 2007: Efektivní terapie 
plicní arteriální hypertenze při 
eisenmengerovské cirkulaci - náš 
dluh pacientům s vrozenou srdeč-
ní vadou.
Poster  P 139: Necasova A., Brych-
ta T., Semrad B.: Management of 
the grown – up congenital heart 
(guch) patients in Moravia. Th e 3rd 
World Congress of Pediatric Car-
diology and Cardiac Surgery. May 
27-31, 2001, Toronto, Canada.

 Nečasová A., Brychta  T., Zatočil 
T.,  Špinar J.,: Euro Heart Survey: 
Adult Congenital Heart Disease 
2004: zařazeno našich 160 paci-
entů. 

Špinar J., Brychta T., Nečasová A., 
Crha I.: 2006 Male fertility study 
ACO52-402 USA studie u mužů 
s cyanotickou VSV a PAH.

Nečasová A.,Wiedermann J.: 
Terapie poruch srdečního rytmu 
u dětí - úloha PLDD: PEDIATRIE 
pro praxi, rok 2006, roč. 7, č. 6 
str. 306 -310, ISSN 1213-0494.

Nečasová, A. Kardiologické vy-
šetření: str. 118-126, Brno 2008. 
Michálek, J. Pediatrická prope-
deutika, vybrané kapitoly ISBN 
978-80-210-4695-5.

Členka: České pediatrické spo-
lečnosti, ČKS - řady pracovních 
skupin (intervenční kardiologie, 
arytmologie, preventiví kardio-
logie, chlopenní a vrozené vady 
v dospělosti, plicní cirkulace)

Členka akreditační komise MZd 
ČR pro dětskou kardiologii.

Členka vědecké rady Zdravotně 
sociální fakulty JU v Českých Bu-
dějovicích.

Členka oborové rady a doktorské-
ho studia hygieny, preventivního 
lékařství a epidemiologie LF MU. 

Členka oborové rady a doktorské-
ho studia pediatrie  LF MU Brno.

Oponentské posudky na granty 
MZd ČR disertační a habilitační 
práce, recenze na odbornou litera-
turu z oblasti dětské kardiologie.

Vdaná, manžel Ing. Jiří Nečas,
2 děti, 2 vnoučata.

prof. MUDr. Jiří
Šolc, CSc.

Prof. MUDr. Jiří Šolc, CSc. se na-
rodil v Nové Pace v Podkrkonoší 
v roce 1929.

Po absolvování místního gym-
nasia začal studovat na Lékařské 
fakultě v Hradci Králové a když 
byla tato fakulta přeměněna na 
Vojenskou lékařskou akademii, 
dokončil studium na Lékařské fa-

kultě UK v Plzni. Po promoci na-
stoupil v roce 1953 na dětskou kli-
niku v Plzni jako sekundární lékař, 
od roku 1956 zde pracoval jako 
asistent. Jeho hlavním zájmem 
byly v té době aktuální otázky me-
tabolismu ketolátek. Problematika 
vzniku ketózy a acetonemického 
zvracení byla tématem habilitační 
práce, kterou podal v roce 1967. 
Práce byla úspěšně oponována, ale 
ke jmenování docentem již po roce 

1968 z politických důvodů nedo-
šlo.

Po stipendijním pobytu na dětské 
klinice v Mnichově rozšířil svůj vý-
zkumný zájem o problematiku re-
gulace vnitřního prostředí, přede-
vším sekrece aldosteronu. Politická 
situace na lékařské fakultě v Plzni 
byla stále napjatější a proto přivítal 
možnost vrátit se do zdravotnictví 
a ke své staré lásce – kardiologii. Po 
založení dětského kardiocentra v 

Motole v roce 1977 se obor dětské 
kardiologie rychle rozvíjel a prof. 
Šolc mohl přispět k tomuto rozvoji 
jako krajský kardiolog v těsné spo-
lupráci s kardiocentrem.

Po roce 1989 byl rehabilitován a 
jmenován docentem, po nové ha-
bilitaci i profesorem. Řadu let byl 
přednostou dětské kliniky v Plzni, 
po dvě volební období byl předse-
dou České pediatrické společnosti 
ČLS JEP.

Čestní členové České kardiologické společnosti

d
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prof. MUDr. Jan 
Petrášek, DrSc.
Narozen: 8. září 1929 v Novém 
Vrátě u Českých Budějovic

1939-1948 - gymnasium v Třeboni
1948-1953 - Lékařská fakulta UK 
v Praze
1953-1956 - OÚNZ v Českém 
Krumlově - interní oddělení
1956-1959 - sekundární lékař III. 
interní kliniky FN ÚNZ NVP
1960-1996 - odborný asistent, do-
cent, profesor na témže pracovišti

1996-dosud - důchod, částečný 
pracovní úvazek

1964 - CSc.
1974 - docentura
1981 - DrSc.
1983 - profesura

Od 4. ročníku studia na LF jsem 
pracoval jako fi škus na III. inter-
ní klinice, první publikaci (Čas. 
Lék. čes.) jako medik. Na základě 
konkurzu jsem byl přijat v r. 1957 
na III. interní kliniku prof. Jose-
fa Charváta. Orientován jsem byl 
na problematiku katecholaminů a 
dřeně nadledvin. V laboratořích 
jsem mj. realizoval screeningovou 
metodu na vyhledávání feoch-
romocytomů, s níž byl vyšetřen 
soubor cca 10.000 hypertoniků. 
V r. 1976 jsem vydal první českou 
monografi i o feochromocytomu.

V r. 1969 mne vedení klini-
ky pověřilo vybudováním jedné 
z prvních Jednotek intenzivní péče 
v systému diferencované péče, 
protože JIP pracovala převážně 
v režimu koronární jednotky. Tato 

okolnost mne vedla k změně od-
bornostní orientace z endokrino-
logie na kardiologii a medicínu 
kritických stavů. Na klinice byla 
konstituována kardiologická skupi-
na, z níž později vzešli prof. MUDr. 
F. Kölbel, DrSc., prof. MUDr. Mi-
chael Aschermann, DrSc., prof. 
MUDr. Jaromír Hradec, CSc., prof. 
MUDr. Jiří Widimský, CSc., jun., 
doc. MUDr. Jiří Král, CSc. atd. 

Vyjma kompletní koronární péče 
se jako jedno z prvních pracovišť 
v ČR věnovalo echokardiografii, 
provádělo koronarografii a pro-
vedlo první moderní endomyokar-
diální biopsii.

Pedagogická činnost
Od roku 1960 jsem byl zapojen 

plně do výuky vnitřního lékařství 
(přednášky, semináře, zkoušky) a
pověřen přednáškami z kardio-
logie a intenzivní medicíny. Jsem 
autorem/spoluautorem 6 fakult-
ních skript. Skripta Kritické stavy 
ve vnitřním lékařství (společně 
s MUDr. J. Šimonovou) a Zákla-
dy echokardiografi e (spolu s prof. 

J. Hradcem) získaly cenu děkana 
resp. rektora.

Vědecko-výzkumná činnost
Zahrnuje 3 monografi e, 29 kapi-

tol v monografi ích, 1 editaci české 
mutace zahraniční monografie, 
224 původních časopiseckých pra-
cí v domácí i zahraniční literatuře, 
přes 150 recenzí knih.

Od roku 1985-2001 jsem působil 
jako vedoucí redaktor Časopisu lé-
kařů českých.

Zahraniční pobyty: Arrhus, Ko-
daň, Hamburk, Cáchy, Düsseldorf, 
Mnichov - kardiologická pracoviš-
tě a oddělení akutní medicíny.

Získal jsem 2x cenu Endokrino-
logické společnosti (1964, 1977), 
Cenu Literárního fondu (1975) 
a cenu Angiologické společnosti 
(1998).

Byl jsem poctěn udělením Bron-
zové medaile Univerzity Karlovy 
(1979), Medaile K. Libenského Čes-
ké kardiologické společnosti (1979), 
Pamětní medaile fakulty všeobecné-
ho lékařství (1989), Velké pamětní 
medaile Univerzity Karlovy (1989) 

a Pamětní medaile České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně (2001).

Od r. 1996 (odchod do důcho-
du) jsem zůstal nadále na zkráce-
ný úvazek na III. interní klinice, 
kde se věnuji pedagogické práci. 
V té době jsem přijal funkci konzul-
tanta našich dvou největších zdra-
votnických nakladatelství (Grada 
Publishing a Galén). Zde jsem se 
stal recenzentem řady knih (např. 
Vnitřní lékařství, Lékařské repetito-
rium), především kardiologických 
monografií (např. Kardiologie, 
EKG, Echokardiografi e, Nejčastěj-
ší chlopenní vady, Hypertrofická 
kardiomyopatie, Nukleární kardi-
ologie ad.). V nakladatelství Grada 
jsem inicioval založení řady „Malé 
monografi e“, v nakladatelství Ga-
lén řadu „Intenzivní péče v ...“ 
V současnosti pracuji s prof. K. 
Horkým na 3. vydání Lékařského 
repetitoria a s prof. A. Žákem jsme 
dokončili učebnici Vnitřního lékař-
ství pro studující zubního lékařství. 
V minulém roce jsem se stal členem 
redakční rady našeho časopisu Cor 
et Vasa.

MUDr. Milan 
Vambera, CSc.

Narozen: 1944

1969 promoce, I. Lékařská fa-
kulta UK, Praha. Roční praxe
na neurologickém oddělení

1973 I. atestace z vnitřního lékařství
1974-1978 II. atestace z vnitřního 
lékařství

do r. 1974 hematologická labora-
toř, cytogenetická vyšetření
od r. 1978 práce na koronární jed-
notce, vedoucí lékař koronární jed-
notky trvalá kardiostimulace
1981 atestace z kardiologie
1987 obhajoba kandidátské dizer-
tační práce na téma: Nitrosrdeční 

trombóza v průběhu akutního in-
farktu myokardu: klinické a echo-
kardiografi cké sledování Obhajoba 
na III. Lékařské fakultě UK v Pra-
ze.
Od r. 1979 zástupce přednosty 
I. interního oddělení Nemocnice 
v Č. Budějovicích
Od r. 1979 do r. 1988 primář 1. in-
terního oddělení
Od r. 1999 přechod na nově 
vzniklé kardiologické oddělení-.
2001-2004 zástupce ředitele ne-
mocnice pro Kardiocentrum.
Trvale práce v echokardiografi cké 
laboratoři, konzilární kardiologic-
ká služba. 
Výuka mediků z LF UK v Plzni od 

r. 1979 do r. 2004.  Člen zkušební 
komise pro státní zkoušky z vnitř-
ního lékařství.
V r. 2007 odchod z nemocnice po 
38 letech působení. Nyní na plný 
úvazek v soukromé kardiologické 
ambulanci Kardioecho s.r.o. Pře-
vážně interesován v echokardio-
grafi i a  jícnovém vyšetřování.
22 článků a přehledů jako první  
autor, spoluautor dalších nejméně 
20 prací.
Asi 45 přednášek od lokální po 
mezinárodní úroveň.
Překlad knihy ABC o resuscitaci 
vydané časopisem British Medical 
Journal spolu s prim. MUDr. F. 
Touškem

Pobyty na zahraničních pracoviš-
tích:
1985 The Royal Free Hospital, 
Kardiologické oddělení Londýn - 
3 měsíce
1992 Herzzentrum Bad Krozingen, 
BDR 
1993 Klinikum Passau 
Oblast zájmu : echokardiografie, 
plícní embolie – transvenozní in-
terupce vena cava
2x oponentura guidelines plicní 
embolie

f

l

tí okolních zemí přislíbil svoji 
účast prof. Jan Murín z Brati-
slavy.

 Novinkou sjezdu je zařazení 
dvou edukačních bloků, v rám-
ci nově vznikajícího Českého 
kardiovaskulárního vzdělávací-
ho institutu. 

Slavnostní přednášku na téma 
„Od intervencí k prevenci“ 
přednese místopředseda ČKS 
prof. M. Aschermann. I v le-
tošním roce výbor ČKS udělí 
čestná členství.  Oceněnými 

jsou doc. A. Nečasová, prim. 
M. Vambera, prof.  J. Janou-
šek,  prof. J. Šolc a prof. J. Pet-
rášek. Slavnostní  Navrátilovu, 
Luklovu a Herlesovu přednáš-
ku přednesou první tři ocenění 
v dopoledním pondělním bloku. 
Všem oceněným gratulujeme.

V tradiční skladbě programu 
jsme, sice neradi, udělali změnu. 
Jedná se o blok  zahraničních 
hostů, který byl po slavnostních 
přednáškách v pondělí dopo-
ledne. I když jsme v minulosti 
zajistili  vynikající odborníky 

z Evropy i Spojených států zájem 
posluchačů byl malý. Pohled na 
prázdnou Rotundu byl nepří-
jemný pro nás a asi i pro před-
nášející. Proto pokládáme účast 
zahraničních hostů v rámci pra-
covních skupin nebo satelitních 
sympózií za vhodnější.

V tradiční skladbě programu 
ani letos nechybí blok Slovenské 
kardiologické společnosti a blo-
ky České společnosti pro hyper-
tenzi, Angiologické společnosti 
a Společnosti pro aterosklerózu. 
V letošním roce se rozšířily ob-

líbené bloky HOT lines. Jeden 
bude tradičně po Valné hroma-
dě a jeden v rámci prezentace 
Pracovní skupiny pro farmako-
terapii. Nově je zařazen i blok 
„To nejlepší v české kardiologii“.

Vážené kolegyně, kolegové,
rád bych vás pozval i na Val-

nou hromadu ČKS, nejvyš-
ší orgán naši společnosti. Byl 
bych rád, kdyby jste si našli čas 
v pondělí 11. května ve 13 ho-
din. Máte jedinečnou možnost 
vyjádřit svůj názor a podílet 
se na důležitých rozhodnu-

tích, které výbor připravil. Patří 
k nim  např. i návrh změny sta-
nov ČKS.

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 pro vás bude 
sjezd přínosem nejen odbor-
ným, ale i společenským.

Václav Chaloupka (Předseda ČKS)                                                     

Roberto FERRARI,
MD, Ph.D. FESC 

Born June 10, 1950, Italy. 
Married, one child

    
Current position 
Professor of Cardiology, Uni-
versity of Ferrara 
Director of Cardiology at 
S. Anna University Hospital of 
Ferrara 
Director of the Centre of Cardi-
ovascular Research „S Mauge-
ri“, Gussago, Brescia.
Training and/or education
1969-1974 - Bologna School 

of Medicine (with distinction) 
1974-1976  - Post Graduate 
School of Cardiology, Universi-
ty of Parma  
1977-1980 - Post Graduate 
School of Radiology, University 
of Bologna  
1980-1982 - PhD in cardiac 
metabolism at the University 
of London   
Special area of interest and ex-
pertise
Characterisation of the molecu-
lar mechanisms of the ischae-
mic and failing myocardium.  
Clinical treatment of myocar-

dial ischemia and heart failure.   
Particular emphasis on inter-
disciplinary and collaborative 
studies.
POSITIONS HELD IN CARDI-
OLOGICAL ORGANISATIONS
European Society of Cardiology
2004 - Vice President and 
Chairman of the Associations, 
Councils and Working Groups
2002-2004 - Executive Board 
Member and Chairman of the 
Education Committee
1994-1996 - Chairman of the 
Working Group on Cellular Bi-
ology

International Society for He-
art Research (ISHR)
2004-2007 - President of the 
World Section
1994-2002 - Treasurer
Italian Society of Cardiology (SIC)
1996-2000 - Councillor of the Board
1996-2002 - Member of the 
Scientifi c Committee
Italian Federation of Cardio-
logy (FIC)
1996-1999 - Councillor of the Board
Editorial Boards 
1996-2004 - Editor of European 
Heart Journal Supplement 
1996- Dialogues in Cardiovas-

cular Medicine 
Publications
Over 700 pier reviewed papers 
(I.F. more than 2000) on seve-
ral aspects including basic re-
search, pathophysiology and 
clinical investigation in the area 
of ischaemic heart disease and 
heart failure.  
Steering Committees
Involved on the Steering Com-
mittee of several multicentric 
trials: SEOSI, EUROPA, PRE-
AMI, SENIORS, PACMAN, 
BEAUTifUL, STRATEGY and 
MULTI-STRATEGY  

dokončení ze strany 1
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KDO JE KANDIDÁTEM PERKUTÁNNÍ IMPLANTACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ?

Rozhovor s as. MUDr. Viktorem 
Kočkou, FESC., vedoucím 
lékařem oddělení Intervenční 
kardiologie III. interní - 
kardiologické kliniky FNKV.

 V poslední době se v laickém 
i odborném tisku často píše 
o nové metodě léčby pacientů 
s aortální stenosou. Zeptali
jsme se as. MUDr. Viktora 
Kočky (který spolu s prof. 
MUDr. Petrem Widimským 
tuto metodu zavádí ve Fakult-
ní nemocnici Královské Vi-
nohrady), co je na tomto poli 
nového.

Aortální stenosa je v rozvinu-
tých zemích nejčastější chlo-
penní vadou. Lze odhadnout, 
že v České Republice trpí tou-
to nemocí kolem 150 000 lidí. 
Z registrů, jako je např. Euro-
Heart Survey, je známo, že až 
třetina pacientů starších než 75 
let i přes  velmi limitující obtíže 
a špatnou prognózu není indi-
kována ke kardiochirurgickému 
výkonu – tedy náhradě aortální 
chlopně. Nejčastější důvody 
jsou pokročilý věk, špatná sy-
stolická funkce LK a komorbi-
dita. Existuje tedy jasná potře-
ba nalézt méně invazivní léčbu 
aortální stenosy.

Lze stenosu aortální chlop-
ně léčit balonkovou valvulo-
plastikou?

Balonková valvuloplastika 
aortální chlopně se příliš ne-
prosadila, je zatížena rizikem 
závažných komplikací kolem 
7 % a téměř u všech pacientů do-
jde do 6 měsíců k restenose, me-
toda tedy nemá trvalejší efekt. 
O této metodě lze uvažovat jako 
o krátkodobém řešení problé-
mu – následná perkutánní im-
plantace chlopně může problém 
vyřešit dlouhodoběji.

Promiňte, ale jak vůbec 
perkutánní chlopeň funguje?

V současnosti jsou v Evropě 
ke klinickému použití schvále-
ny dva typy chlopní. Oba typy 
jsou v zásadě bioprostetické 
chlopně v metalickém rámu, 
chlopeň typu Edwards je do 
stenotické nativní chlopně roz-
tažena balonkem, chlopeň typu 
CoreValve je samoexpandabil-
ní díky vlastnostem nitinolu, 
což je kov s tvarovou pamětí. 
V obou případech nativní chlo-
peň pochopitelně zůstane na 
svém místě, na rozdíl od kar-
diochirurgické operace, která 
původní nemocnou chlopeň 
odstraní a na její místo chirurg 
našije chlopeň umělou. Proto 
také terminologicky mluvíme 
o perkutánní implantaci (niko-
liv náhradě) chlopně. Další typy 
chlopní jsou ve vývoji a pole se 
rychle vyvíjí. 

Jaký průměr mají chlopně 
ve svinutém stavu?

Chlopeň typu Edwards má 
průměr 8 mm a chlopeň typu 
CoreValve 6 mm. Toto je dů-

ležitý rozdíl, neboť kalibr pá-
nevních tepen může být limi-
tujícím prvkem tohoto výkonu. 
Existuje také možnost implan-
tovat chlopeň antegrádně pří-
stupem přes hrot levé komory a 
nebo retrográdně chirurgickou 
preparací a.subclavia. Rozdíl 2 
mm je v praxi  pro nejčastější 
zavádění z femorálního přístu-
pu významný a proto jsme se na 

našem pracovišti rozhodli začít 
program s chlopní typu Core-
Valve, viz. obr. 2. 

Jak probíhá vlastní zákrok?
Velmi důležité je důkladné 

posouzení anatomie aortální 
chlopně a ascendentní aorty 
k výběru správné velikosti 
chlopně. Chlopeň typu Core-
Valve je vhodná pro pacienty 
s rozměrem aortálního anulu 
mezi 20 a 27 mm včetně, jen tak 
lze zajistit optimální pozici pro-
tézy. Je třeba zobrazit pánevní 
tepenné řečiště a mezioborová 
spolupráce je zásadní. Všichni 
naši pacienti podepisují po-
drobný informovaný souhlas 
dle protokolu schváleného Etic-
kou komisí FNKV. Projekt TAVI 
ve FNKV je založen na týmové 
spolupráci lékařů a sester kardi-
ologické kliniky s kardiochirur-
gy, anesteziology a radiology.

A když Vás vrátím zpět 
k vlastnímu výkonu?

Snažíme se zákrok provádět 
v analgosedaci a lokální anes-
tezii. Předem je zavedena elek-
troda dočasné kardiostimulace 
a zajištěn centrální žilní pří-
stup. Jeden vstup do femorální 
tepny je zajištěn stehy, kterými 
po výkonu tepnu uzavřeme a je 
zaveden zavaděč velikosti 18 Fr. 

Druhý arteriální vstup slouží 
angiografi i. Za neúplné zásta-
vy oběhu navozené rychlou 
kardiostimulací s frekvencí 
180/min. je provedena aortální 
valvuloplastika (obr. 3). Mezi-
tím se připravuje umělá chlo-
peň, její vlastní implantace pak 
trvá 5-10 minut. Funkce chlop-
ně je po implantaci zhodnocena 
hemodynamickým měřením a 
aortografi í (obr. 4), je-li přítom-
na významná aortální regurgi-
tace, lze chlopeň postdilatovat 
stejným balonkem, který již byl 
dříve použit k valvuloplastice. 
Velmi důležitou částí operace 
je perkutánní uzávěr femorální 
tepny. Pochopitelně klademe 
maximální důraz na sterilitu 
celého výkonu, prevenci endo-
karditidy považujeme za stejně 
důležitou jako při klasické ope-
raci.

Jak dlouho to trvá?
My jsme první chlopně im-

plantovali dvěma nemocným 
6. dubna 2009 a zákrok nám 
u jednoho pacienta trval zhru-
ba 2 hodiny. Další dva nemocné 
jsme intervenovali 4. května a 
zákrok trval u každého z nich 
již kolem 90 minut. Všichni 
4 nemocní se po zákroku výraz-
ně zlepšili. Další dva nemocné 
máme v plánu na konec květ-
na. Zkušené týmy jsou schop-
ny zákrok provádět během cca 
60 minut. Pacienti po výkonu 
musí být sledováni na jednotce 
intenzivní péče a typicky stráví 
v nemocnici 7-10 dní. 

Pacienty si asi sami sledu-
jete, že?

Pochopitelně. Před i po opera-
ci jsou pacienti sledováni v naší 
Poradně pro chlopenní vady.

Kolik tato operace stojí?
Chlopně jsou t.č. velmi drahé, 

jedna stojí 700 000 Kč. Výkon 
zatím není hrazen zdravotními 
pojišťovami, probíhají intenziv-
ní jednání s VZP. Zahájení pro-
gramu TAVI ve FNKV umožni-
lo vedení nemocnice, bez jehož 
podpory by tento projekt nikdy 
ani nezačal.

A nyní k otázce v názvu 
rozhovoru – pro koho je tato 
metoda vhodná?

Pacienti musí mít hemodynamic-
ky významnou aortální stenosu 
defi novanou plochou ústí pod 0,6 
cm2/m2 a musí mít obtíže. Po inva
zivním vyšetření včetně koronaro-
grafie jsou předvedeni na indi-
kačním semináři našeho kardio-
centra, kde hodnotíme jejich rizi-
ko podle logistického Euroscore 
s přihlédnutím k individuálním 
komorbiditám. TAVI je navr-
žena pacientům, kteří jsou buď 
inoperabilní, nebo mají velmi 
vysoké riziko kardiochirurgic-

ké operace. Vhodnost k TAVI je 
navíc posouzena i v evropském 
ústředí CoreValve, které poskytu-
je velmi užitečný komentář. Prv-
ních 10-15 operací je provedeno 
pod vedením zkušeného zahra-
ničního experta. 

Jak je metoda rozšířená?
V České republice byly tyto 

operace v posledních 6 mě-
sících zavedeny v nemocni-
ci IKEM, Fakultní nemocnici 
Hradec Králové a naší Fakultní 
nemocnici Královské Vinohra-
dy. Metoda se rychle šíří, od 
zisku CE značky v dubnu 2007 
byla již v Evropě použita u více 
než dvou tisíc pacientů ve více 
než 100 nemocnicích.

Jaké jsou výsledky?
Zatím velmi povzbudivé. Z 

literárních údajů je technická 
úspěšnost implantace vysoká, 
kolem 98 %. Nejčastějšími kom-
plikacemi jsou: potřeba trvalé 
kardiostimulace, krvácení v mís-
tě arteriálního přístupu a srdeční 
tamponáda, mozková příhoda 
postihne 1% pacientů. Je třeba 
si uvědomit, že populace léčená 
touto metodou je extrémně rizi-
ková, pacienti v dobrém zdravot-
ním stavu jsou léčeni standardní 
chirurgickou cestou. Velkou ne-
známou je dosud dlouhodobá 
funkčnost implantované chlop-
ně, roční sledování je zatím bez 
závažných problémů.

Přejeme hodně úspěchů a 
hodně spokojených pacientů.

Díky.

Tým lékařů a sester oddělení Intervenční kardiologie III. interní - kardiologické kliniky FNKV v Praze
(prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC je první zleva a as. MUDr. Viktor Kočka, FESC je třetí zprava)

Obr. 3 
Aortální valvuloplastika, průměr ba-
lonku 25 mm, záznam tlakové křivky 
z aorty při stimulaci frekvencí 
180/min. je v pravém horním roku.

Obr. 1 
Chlopeň typu Edwards

Obr. 4 
Optimální pozice chlopně CoreValve, 
v pravém horním roku simultánní 
tlaky  v aortě a levé komoře uka-
zují vymizení tlakového gradientu, 
diastolický tlak svědčí proti významné 
aortální regurgitaci

Obr. 2 
Nitinolový samoexpandabilní rám 
s našitou trojcípou chlopní 
z prasečího perikardu
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SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA ČKS: „OD INTERVENCÍ K PREVENCI“
Slavnostní přednáška na Vý-

ročním sjezdu České kardio-
logické společnosti je pro mě 
velkou poctou, vážím si toho, 
že ji mohu přednést. Chci ji vě-
novat mým učitelům, kteří mají 
velký podíl na tom, že jsem tuto 
poctu dostal. Dovolím si v úvo-
du jmenovat alespoň některé 
z nich: profesory Karla Horké-
ho, Vladimíra Pacovského, Jana 
Petráška, Františka Kölbela, 
dále MUDr. Vlastimila Ježka a 
nakonec toho, kdo mi byl uči-
telem nejbližším a opustil nás 
předčasně, odborného asisten-
ta Jana Vančuru. Byli to právě 
poslední dva jmenovaní, kteří 
ovlivnili moje zaměření v kar-
diologii – spolu s nimi jsem stál 
u počátků invazívní a později 
intervenční kardiologie. Proto 

je první část přednášky věnová-
na právě této specializaci kardi-
ologie – intervenční kardiologii. 
Ta se rozvinula z invazívních 
vyšetřovacích metod – první 
z nich je v letošním roce použí-
vána již padesát let – tak dlouho 
je k dispozici selektivní korona-
rografi e! K ní se v posledních 
dvou desetiletích přidaly meto-
dy další: intravaskulární ultra-
zvuk, od něj odvozená virtuální 
histologie, koronární palpogra-
fi e a termografi e, metodou vyu-
žívající infračerveného světla je 
optická koherenční tomografi e, 
přechodně jsme používali také  
koronární angioskopii. Uvede-
né metody umožňují zhodno-
cení nejen průsvitu tepny, ale 
poskytují také informace o slo-
žení stěny tepny, o její kvalitě z 
hlediska pružnosti stěny tepny  
a zánětlivě změněných oblas-
tech aterosklerotických plátů. 

Intervenční kardiologie pak 
navázala na předchozí zkuše-
nosti z diagnostických srdeč-
ních katetrizací. První perku-
tánní transluminální koronární 
angioplastika (PTCA) provedl 
v Curychu 16. 9. 1977 Andreas 
Gruentzig, který zahájil období 
rozvoje nového oboru kardi-
ologie – období perkutánních 
koronárních intervencí. Je jistě 
zajímavé, že mezi prvními pěti 
nemocnými, kteří byli léčeni 
metodou PTCA, byli dva s po-
stižením kmene levé věnčité 

tepny, dva s postižením pravé 
věnčité tepny a jeden nemocný 
s dilatací více stenóz při jednom 
výkonu. Následující technolo-
gický vývoj a zkušenosti inter-
venčních kardiologů umožnily 
postupné rozšíření indikací 
PTCA jak z hlediska indikací 
klinických (stabilní, nestabil-
ní angina, akutní infarkt myo-
kardu), tak z hlediska indikací 
angiografi ckých (postižení více 
tepen, uzávěry, komplexní léze 
aj.). V roce 1980 bylo na celém 
světě provedeno celkem asi 
1000 PTCA, v roce 1995 to bylo 
již více jak 300 000 výkonů za 

rok. V Československu provedl 
první perkutánní transluminál-
ní balónkovou koronární angi-
oplastiku v roce 1981 profesor 
Belán v IKEM Praha, bylo to 
pouhé 4 roky po první PTCA 
provedené ve Švýcarsku. Kromě 
toho, že se stále zvyšovaly počty 
ošetřených pacientů a rozšiřo-

valy se indikační oblasti, dochá-
zelo také k vývoji nových inter-
venčních metod. Patřily k nim 
koronární ateroktomie, rotační 
aterektomie (rotablace), koro-
nární trombektomie a laserové 
systémy. Hlavní limitací všech 
typů koronárních intervencí 
byla restenóza, která se vyskyto-
vala u 15-50 % výkonů. Zásadní 
pokrok v této problematice při-
nesly koronární stenty. Většina 
z nich byla z nerezavějící oceli, 
zkoušeny byly také jiné mate-
riály, například nikl, titan, tan-
tal, platina, chrom, kobalt, byly 
používány i stenty pozlacené. 
Hlavní cíl, který mělo používá-
ní stentů, tedy snížení výskytu 

restenózy, byl však dosažen jen 
částečně, výskyt byl udáván 
mezi 15-40 %. Další metody, 

které byly používány v prevenci  
restenózy byly lokální iradiace 
beta či gama zářením dočasně 
působícími zářiči, nebo radio-
aktivní stenty, které uvolňovaly 
malou dávku záření po určitou 
dobu, výsledky bohužel nepo-
tvrzovaly jednoznačnou účin-
nost těchto postupů. Za zásadní 
pokrok v intervenční kardiolo-
gii na koronárních tepnách jsou 
proto považovány stenty, lokál-
ně uvolňující léčivo – tzv. „drug 
eluting stents“ (DES). První 
látky, které byly úspěšně použi-
ty byly rapamycin (sirolimus) a 
paclitaxel, které se po implanta-
ci stentu do koronárních tepen 
lokálně uvolňují z povrchu 
stentu do stěny tepny. Výskyt 
restenózy se po implantaci DES 
významně snížil a pohybuje se 
v rozmezí 5-15 %. Jsou samo-
zřejmě hledány další léky, které 
by mohly mít příznivý preven-
tivní účinek na rozvoj restenó-
zy, patří k nim tacrolimus, eve-
rolimus a řada dalších. 

Kromě intervencí na koronár-
ních tepnách se v posledních 
letech uplatňují intervenční 
výkony také u jiných diagnóz. 
Patří k nim alkoholová septální 
ablace, indikovaná u hypertro-
fi cké obstrukční kardiomyopa-
tie, atriální septostomie, prová-
děná u vybraných nemocných 
s idiopatickou plicní hypertenzí 
a katetrizační uzávěry defektů 
síňového a komorového sep-
ta různými typy okluderů. Od 
počátku 80. let dvacátého sto-
letí je používána katetrizační 
technika v léčbě chlopenních 
vad – jako první byly publiko-
vány práce o balónkové dilataci 
stenózy plicnice. U nemocných 
s mitrální stenózou je používá-
na perkutánní transvenózní ko-
misurotomie mitrální chlopně 
(PTMC), která je také označo-
vána jako mitrální valvuloplas-
tika. Indikací jsou především 
stavy s plochou mitrálního ústí 
pod 1,5 cm2, s vhodnou mor-
fologií chlopně, bez přítom-
ného trombu v levé síni a bez 
závažné mitrální regurgitace. 
Katetrizační technika je v po-
sledních letech používána také 
u vybrané skupiny  nemocných 
s aortální stenózou, u kterých je 
kontraindikace chirurgického 
řešení stavu. Aortální chlopeň 
usazená do velkého stentu je za-
váděna do správné pozice buď 

retrográdní cestou přes aortu, 
nebo ve spolupráci s kardiochi-
rurgem transapikálně přes le-
vou komoru. Při optimální po-
zici v aortálním ústí je pak stent 
s chlopní roztažen balónkem 
(jiný typ stentu se rozvine po 
uvolnění samovolně). Dosavad-
ní výsledky ze světa i u prvních 
více než 10 nemocných v České 

republice jsou velmi příznivé. 
Tolik k ohromnému rozvoji in-

tervenční kardiologie. Většinu 
přednášek na téma angioplastik 
jsem dříve vždy končil slovy, že 
při koronárních intervencích 
již řešíme onemocnění pozdě, 
„hasíme požár“, ale správná že 
je především prevence. Ta je 
v dospělé populaci v České re-
publice velmi poctivě rozvíjena, 
v této oblasti jsme dosáhli u do-
spělých řadu pěkných výsledků, 
které budou na tomto sjezdu 
prezentovány i v sekci HOT 

LINES. Musíme však připustit, 
že prevence v dospělém věku je 
relativně pozdním zásahem, a 
to i v její primární formě. Ko-
ronární ateroskleróza se bohu-
žel vyvíjí již od mladšího věku, 
u rizikových skupin populace 
již v dětském věku. Potvrzu-
jí to nálezy tukových proužků 
u předčasně zemřelých kojenců 
matek s hypercholesterolemií 
i nálezy aterosklerotických plá-
tů u tragicky zemřelých dětí. 
Epidemiologická studie českých 
dětí autorů Procházky a Stožic-
kého prokázala, že mezi rokem 
2001 a 2007 došlo u chlap-
ců i děvčat ve věku 13 a 17 let 
k významnému zvýšení výskytu 
nadváhy a obezity, BMI, hyper-
tenze, více sedmnáctiletých dětí 
nyní také kouří (především dív-
ky). Uvedená neradostná data 
jistě přispívají k aktivitě čes-
kých pediatrů a dětských kar-
diologů v péči o příští generaci. 
Česká kardiologická společnost 
podpořila od roku 2007 nový 
projekt prevence kardiovasku-

lárních chorob u školních dětí. 
Tento projekt je zaměřen na 
vzdělávání školních dětí o rizi-
kových faktorech aterosklerózy 
– cílem je dosáhnout toho, že se 
podaří zvrátit nepříznivý vývoj 
jejich výskytu – tedy že děti bu-
dou méně kouřit, více se hýbat, 
budou méně obézní, sníží se vý-
skyt metabolického syndromu. 
Projekt zahrnuje webový portál 
www.redwaymag.cz a školní 
časopis REDWAY (tento název  
vymyslely samy děti). Časopis je 
koncipován po stránce obsahu i 
výtvarně tak, aby ho děti chtě-
ly číst, samy do něj přispívaly 
a nenásilně byly vedeny k lep-
šímu životnímu stylu. Do škol 
je dodáván zdarma, jeho fi nan-
cování bylo zpočátku zajištěno 

sponzorsky, především fi rmami 
Servier, Johnson&Johnson a 
Cardion, později se na vydá-
vání významně začala podílet 
také VZP. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy přijalo 
naši aktivitu velmi vstřícně a 
zařadilo ho v letošním mezi ofi -
ciální školní časopisy. V před-
nášce bude dále prezentováno, 
jaký ohlas jsme získali jak mezi 
učiteli, tak mezi žáky, podporu 
jsme získali také mezi dětskými 
kardiology. Vzhledem k tomu, 
že jak Evropská tak Americká 

kardiologická společnost dekla-
rují také jako budoucí cíl ovliv-
ňování školních dětí, můžeme 
doufat, že náš projekt prevence 
KVO u školních dětí nastoupil 
správný směr. 

Příští generace tedy čeká mož-
ná méně koronárních inter-
vencí – přispěje k tomu zřejmě 
především rozvoj metod geno-
vé diagnostiky a léčby – věříme, 
že trochu na to může mít vliv i 
naše snaha o včasnou prevenci 
aterosklerózy právě u dětí. 

Michael Aschermann
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Pracovní skupina pro arytmie 
a kardiostimulaci (PSAKS) je 
bezesporu jednou z nejaktiv-
nějších pracovních skupin ČKS. 
Kromě jednání se zdravotními 
pojišťovnami o úhradách ná-
kladné péče jako jsou implan-
tace kardioverterů-defibrilá-
torů se účastní především na 
vzdělávacích akcích. Tradičně 
se členové této pracovní sku-
piny podílejí aktivní účastí na 
mezinárodních kongresech. V 
uplynulém roce to byla účast 
na kongresu Cardiostim a He-

art Rhythm Society. Předseda 
PSAKS je členem řídícího výbo-
ru Evropské asociace srdečního 
rytmu ve funkci pokladníka. 

Na domácím poli se PSAKS 
aktivně podílela na organizaci 
několika vzdělávacích akcí. Na 
XVI. výročním sjezdu ČKS při-
hlásila celkem 6 programových 
bloků, které byly zaměřeny na 
praktické otázky diagnostiky 
a komplexní léčby srdečních 
arytmií. Jako jedna z mála pra-
covních skupin zorganizovala 
PSAKS opět jeden z přednáško-

vých bloků v anglickém jazyce. 
Ve spolupráci s firmou Med-
tronic Czechia bylo uspořádá-
no sympózium o novinkách 
v arytmologii v rezortu Sv. Ka-
teřiny a za podpory fi rmy Bos-
ton Scientifi c již čtvrtý ročník 
bilaterálního setkání s rakous-
kými arytmology v rakouském 
Retzu. Program tohoto sympó-
zia byl sestaven převážně naší 
pracovní skupinou. 

PSAKS se podílela i na orga-
nizaci letošního 12. ročníku 
Pražského workshopu o katetri-

začních ablacích v IKEMu. Po-
dobně jako v minulém roce se 
v rámci této mezinárodní akce 
uskutečnily živé přenosy kate-
trizačních sálů Nemocnice Na 
Homolce a simultánně ze dvou 
sálů Kliniky kardiologie IKEM. 
Celkem bylo prezentováno 9 
přímých přenosů a počet účast-
níků dosáhl 190, přičemž na-
prostá většina byla ze zahraničí. 
Vrcholem této vzdělávací akce 
byly přenosy katetrizační ablace 
fi brilace síní pomocí laserového 
balónku s angioskopickým ob-
razem a předvedení magnetické 
navigace z Nemocnice na Ho-
molce a přenos robotické abla-
ce fi brilace síní z katetrizačního 
sálu Kliniky kardiologie IKEM. 
Obě pracoviště patří mezi svě-
tové průkopníky robotické ka-
tetrizační ablace. 

 Členové PSAKS se podíleli 
významnou měrou na úspě-
chu 7. společného slovensko-
českého sjezdu o arytmiích a 
kardiostimulaci v Žilině. První 
den jednání probíhal částečně 
v angličtině a přednášelo cel-
kem 5 pozvaných mezinárod-
ních řečníků. Kromě přehledo-
vých přednášek byla na sjezdu 
opět prezentována data z regis-
trů katetrizačních ablací, kardi-
ostimulátorů a ICD z okolních 
zemí. V tomto kontextu se zno-
vu potvrdilo, že ČR patří mezi 
vyspělé evropské země. Počet 
implantovaných kardiostimu-
látorů dosahuje  v posledních 
6 letech stabilní úrovně okolo 
8000 přístrojů. Celkem 6300 
přístrojů bylo implantováno 
v rámci primoimplantace, zby-
tek připadl na výměny přístro-
jů. Průměrný věk pacientů činil 
73,6 let. Počet implantovaných

ICD dosáhl 2013, z toho 1669 
byly primoimplantace. Počet 
ICD přístrojů pro resynchroni-
zační léčbu srdečního selhání 
dosáhl 40,1 % a dvoudutinové 
přístroje činily 19.8 % celko-
vého počtu. Přibývá přístrojů, 
které dovolují monitorování pa-
cienta na dálku a které by měly 
dovolit předpovědět zhoršení 
srdečního selhání ještě před 
klinickou manifestací dekom-
penzace. Předpokládá se, že 
tyto technologie změní v blízké 
budoucnosti systém sledování 
nemocných se srdečním selhá-
ním. Počet katetrizačních abla-
cí dosáhl 3470, což představuje 
opět špičkový evropský průměr. 
Počet velkoobjemových center, 
která provádějí více jak 300 vý-
konů za rok stoupl na 4.  Nejčas-
tější ablací byla ablace pro fl ut-
ter síní, která byla provedena ve 
28 % případů. Podíl ablací pro 
fi brilaci síní se zvýšil na 26 %
a tento výkon se prováděl 
v 9 centrech. Třetím nejčastěj-
ším výkonem byla katetrizační 
ablace pro AV nodální reentry 
tachykardii s podílem 23 % na 
celkovém počtu ablací. Ještě 
důležitější je, že se v České re-
publice provádí celé spektrum 
dostupných výkonů včetně ka-
tetrizačních ablací nejsložitěj-
ších arytmií jako jsou arytmie 
po korekci komplexních vro-
zených srdečních vad nebo ka-
tetrizační ablace komorových 
arytmií z epikardiálního subxi-
foidálního přístupu. Tato data 
dokumentují vysokou úroveň 
české arytmologie reprezento-
vané PSAKS.

 
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

předseda PSAKS

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ARYTMIE A KARDIOSTIMULACI (PSAKS)

Vážení ,
je mi ctí Vás opět po roce při-

vítat na Brněnském výstavišti 
při příležitosti kongresu České 
kardiologické společnosti, letos 
sedmnáctém.  

Letošní sjezd by Vám také rád 
připomněl 80. výročí od zalo-
žení Československé kardiolo-
gické společnosti, jejíž je Česká 
kardiologická společnost po-
kračovatelkou. ČKS je druhou 
nejstarší kardiologickou spo-
lečností v Evropě, před námi 
jsou pouze Němci. Na památku 
tohoto výročí jsme si dovolili 

Vám věnovat malou upomínku, 
kterou naleznete v kongreso-
vých taškách. 

Dovolte mi, ale informovat Vás
o některých novinkách týkající 
se sjezdu, a to hlavně z pohledu 
organizačního. Jak někteří z vás 
možná zaznamenali, měli jste 
letos poprvé možnost připravit 
si na našich webových strán-
kách www.kardio-cz.cz v rámci 
XVII. výročního sjezdu „svůj 
osobní program“. Tato nová 
funkce on-line systému vám 
umožní vybrat si z odborného 
programu sdělení či celé blo-
ky, které Vás zajímají, ty si pak 
přidat do vašeho osobního pro-
gramu a poté si je vytisknout či 
uložit. Snáze se pak orientujete 
při samotném sjezdu, kdy přes-
ně víte, kdy a kam jste chtě-
li jít a nemusí hledat v celém 
Programu. Samozřejmě je tato 
funkce stále aktivní a můžete si 
tedy na internetovém stanoviš-
ti kongresu vybrat pouze to, co 

Přednostové akademických 
pracovišť (kardiologickych kli-
nik), která mají akreditaci pro 
specializační vzdělávání bu-
doucích kardiologů přišli kon-
cem roku 2008 s iniciativou, 
jejímž cílem je založení nového 
právního subjektu – Českého 
kardiovaskulárního vzdělávací-
ho institutu (ČKVI). Vzorem je 
analogický subjekt v Holandsku 
– Nizozemský kardiovaskulár-
ní vzdělávací institut (jedná se 
o dceřinnou instituci založe-
nou holandskými univerzitami 
a holandskou kardiologickou 
společností). ČKVI bude mít 
právní formu “zájmového sdru-
žení právnických osob”, tzn. že 
jeho členy nebudou jednotliv-
ci, nýbrž výhradně právnické 
osoby. Konkrétní jednotlivci se 
budou na práci ČKVI podílet 
prostřednictvím těchto práv-
nických subjektů resp. z jejich 
pověření. Zájem na založení 

ČKVI písemně potvrdili rektoři 
všech tří univerzit (Univerzity 
Karlovy, Masarykovy Univer-
zity, Univerzity Palackého) a 
výbor České kardiologické spo-
lečnosti. Tyto 4 subjekty nyní 
připravují stanovy ČKVI a pro-
vádějí další právní kroky smě-
řující k založení institutu. Na 
pozvání podílet se na založení 
ČKVI (společně s univerzitami 
a s ČKS) bohužel dosud neod-
pověděl IKEM.

Právní kroky probíhají a ještě 
budou probíhat v následujících 
měsících, nicméně Přípravný  
výbor ČKVI po dohodě s vý-
borem ČKS představí vznikající 
novou instituci odborné kardio-
logické veřejnosti již během 
Výročního sjezdu ČKS v Brně. 
Posláním ČKVI bude podílet 
se na výchově budoucích kar-
diologů a koordinovat aktivity 
svých členů (tj. lékařských fa-

kult a ČKS) a jednoznačně se 
počítá též s výrazným zapoje-
ním všech dalších (tj. neakade-
mických) akreditovaných kar-
diologických pracovišt v ČR. 
V budoucnu není vyloučena 
ani spolupráce s dalšími subjek-
ty, podílejícími se na vzdělává-
ní v oblasti kardiovaskulárních 
chorob.

Na přípravách vzniku ČKVI 
se podílí Přípravný výbor v ná-
sledujícím složení:

Josef Kautzner - místopřed-
seda, Aleš Linhart, Jan Lukl, 
Jindřich Špinar, Josef Veselka,
Jiří Vítovec, Jan Vojáček, Petr 
Widimský - předseda a dále též 
předseda České kardiologické 
společnosti Václav Chaloupka a 
právník ČKS Lukáš Prudil.

prof. MUDr. Petr Widimský, 
DrSc., FESC

pokračování na straně 8

Informace o připravovaném zřízení Českého 
kardiovaskulárního vzdělávacího institutu

Ludmila Klímová, 
vedoucí organizačního sekretariátu 
XVII. výročního sjezdu ČKS
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Rotunda

Pavilon A

Pavilon E, vstup

Výběr z pondělního programu XVII. výročního sjedu ČKS

Pozvánka na slavnostní přednášku - neděle 10. 5. 2009
ROTUNDA (pavilon A)

Předsedající: V. Chaloupka, A. Linhart (Brno, Praha)
19:00    OD INTERVENCÍ K PREVENCI

M. Aschermann (Praha)

Výběr z nedělního programu XVII. výročního sjezdu ČKS

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. 
Preventivní kardiologie
IKEM Praha
 
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie
VFN Praha

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Interní kardiologická klinika
FN Bohunice Brno

R. Cífková
 

A. Linhart

J. Špinar

Léčba hypertoniků s vyšším kardiovaskulárním 
rizikem.

Klinický program PROTECTION a jeho výsledky.

Blokáda RAS u pacientů s vyšším 
kardiovaskulárním rizikem. Co je nového?

Každý účastník sympozia obdrží 
interaktivní CD ROM s databází 
důležitých klinických studií 
kardiovaskulární prevence

Pondělí 11. května 2009, 16.15–17.15 hodin 
Sál: Morava (Pavilon E)

Snížení kardiovaskulárního rizika Snížení kardiovaskulárního rizika 
hypertoniků

pozvanka_420x148,5_veslar.ai   1   10.4.2009   16:28:43

Počasí nad Výstavištěm 10. 5.

18/22 °C
den noc

8/4 °C

Kongresové 
centrum Brno

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.

Vás zajímá a vytisknout si pak 
vlastní odborný program. 

Další novinkou je zařaze-
ní přednáškových bloků nově 
vzniklého Českého kardiovas-
kulárního vzdělávacího insti-
tutu (viz program 10. května 
odpoledne, sál Brno). Za absol-
vování těchto postgraduálního 
bloků můžete získat certifi-
kát, který Vám bude vydán po 
skončení obou sekcí, tj. v neděli 
10. 5. po 18:30 hodině. Certifi -
káty budou vydávány na stano-
višti v registraci a vzhledem k 
tomu, že se budou jména dotis-
kovat na místě, je možné, že toto 

vydávání bude časově náročněj-
ší. Pro ty, kteří by se nechtěli na 
registraci zdržovat tak dlouho a 
čekat na vystavení certifi kátu, 
je možné nahlásit své jméno na 
určeném stanovišti a certifi kát 
si vyzvednout např. druhý den. 
Jméno je ovšem nutné nahlásit 
pouze v neděli 10. května, a to 
předložením jmenovky. Další 
dny už není možné akceptovat 
žádost o vystavení certifi kátu. 

Letos bohužel nebudou vydá-
vány certifi káty EBAC (kredity 
CME), důvodem je nedostatek 
anglicky prezentovaných před-
náškových sekcí, za které jsou 
kredity výhradně udělovány. 

Taktéž je v letošním roce změ-
na i v certifi kátech České asoci-
ace sester (tzv. sesterských cer-
tifi kátech). V minulých letech 
nebylo v prvé řadě možné kom-
binovat vydávání certifi kátů za 
aktivní i pasivní účast, byl–li na 
ně nárok. Letos to možné je. Ti, 
kteří mají v rámci sesterských 
sekcí aktivní účast (za přednáš-
ku, poster či předsednictví), mo-
hou získat certifi kát za aktivní a 
zároveň i za pasivní účast, která 
je hodnocena dle doby stráve-
né na kongresu. Více informací 
získat v registraci na stanovišti 
„sesterské certifi káty“.

Na závěr bych Vás ráda upo-

zornila na možnost dát si kávu 
a drobnou sladkost zdarma při 
dopoledních přestávkách (v 
10:30 hod.) v I. patře pavilonu 
E – Business Center, a to v pon-
dělí a v úterý. 

Přeji vám, abyste zde načer-
pali mnoho nových poznatků 
a aby vám zde bylo příjemně. 
Pokud budete mít jakoukoliv 
připomínku k organizaci kon-
gresu, velmi bych si vážila, po-
kud byste mi ji sdělili, ať už v 
průběhu kongresu na registraci 
či po sjezdu e-mailem (klimo-
va@kardio-cz.cz). 
Ludmila Klímová, vedoucí or-
ganizačního sekretariátu sjezdu

Počet osob registrovaných 
přes on-line systém (uzavře-
no 27. 4. 2009) – hlavní kate-
gorie.
Člen ČKS 1994
Člen ČKS mladší 30ti let     62
Nečlen 983
Čestný člen 21
Studenti 21
Tisk 14
Zdravotní sestry 1005
Vystavovatelé 391
Hosté: 13

Předem registrováno 3684

pondělí ROTUNDA

 Vyzvané slavnostní přednášky

 Předsedající: V. Chaloupka, A. Linhart 
 (Brno, Praha)
9:00 NAVRÁTILOVA PŘEDNÁŠKA: 

 VROZENÉ SRDEČNÍ VADY V DOSPĚLOSTI -

 PROČ? JAK? KDE?

 A. Nečasová (Brno)
9:30  LUKLOVA PŘEDNÁŠKA: LEVÁ SÍŇ - MOR- 

 FOLOGIE, FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE  

 A JEJÍ VÝZNAM PRO KLINICKÉ ROZHODO- 

 VÁNÍ

 M. Vambera (České Budìjovice)
10:00 HERLESOVA PŘEDNÁŠKA: PORUCHY 

 SRDEČNÍHO RYTMU U DĚTÍ A PACIENTŮ 

 S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU - HISTO-

 RICKÉ MILNÍKY A SOUDOBÉ VÝZVY
 J. Janoušek (Leipzig, Germany)

10:30 Přestávka

 SYMPOZIUM České a Evropské kardiolo- 

 gické společnosti

 Předsedající: V. Chaloupka, M. Aschermann  
 (Brno, Praha)

11:00 THE IMPORTANCE OF HEART RATE IN

 CARDIOVASCULAR DISEASE AND NEW

 OPPORTUNITIES IN PREVENTION

 R. Ferrari (Ferrara, Italy)

11:30 DOPORUČENÉ POSTUPY  PRO LÉČBU 

 INFARKTU MYOKARDU S ELEVACEMI ST

 P. Widimský, R. Jirmář, P. Kala, O. Hlinomaz  
 (Praha, Brno)
12:00 OPONENTURA GUIDELINES „DOPORUČENÉ

 POSTUPY PRO LÉČBU INFARKTU MYOKARDU

 S ELEVACEMI ST“

 S. Janoušek, J. Vojáček (Brno, Hradec Králové)
12:20 DISKUZE

 VALNÁ HROMADA ČESKÉ KARDIOLO-

 GICKÉ SPOLEČNOSTI

 Předsedající: V. Chaloupka, A. Linhart, H.  
 Rosolová, L. Špinarová (Brno, Praha,  
 Plzeň)

13:00 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKS A JEJÍCH  

 PRACOVNÍCH SKUPIN

13:12 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

13:24 ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

13:36 NÁVRH ZMĚNY STANOV

13:48 RŮZNÉ

 HOT LINES

 Předsedající: J. Hradec, J. Vítovec (Praha,  
 Brno)

14:00 STUDIE TERMOCOOL
 P. Neužil (Praha)
14:15 STUDIE SYNTAX
 P. Kala (Brno)
14:30 STUDIE FACS (FLUVASTATIN IN THE  

 THERAPY OF ACUTE CORONARY SYN 

 DROME)

 P. Ošťádal (Praha)
14:45 DLOUHODOBÉ TRENDY RIZIKOVÝCH

 FAKTORŮ KARDIOVASKULÁRNÍCH 

 ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

 R. Cífková (Praha)

dokončení ze strany 7
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