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SN Pane profesore, co očekáváte 
od jubilejního XX. výročního sjezdu 
České kardiologické společnosti?

Během těch uplynulých 20 let se 
výroční sjezdy ČKS vypracovaly 
v největší tuzemskou akci odborné 
lékařské společnosti. Sjezdů se v po-
sledních letech pravidelně účastnilo 
mezi 3 – 4 tisíci lékařů, sester a dal-
ších pracovníků ve  zdravotnictví. 
Umístění sjezdu do  Brna považuji 
za velmi šťastné z několika důvodů: 
areál výstaviště je příhodně uložen 
v docházkové vzdálenosti od něko-
lika hotelů, Brno svou polohou je 
vhodné i  pro účastníky ze Sloven-
ské republiky atd. Předpokládám, 
že i letošní kongres bude na tradici 
navazovat jak počtem účastníků, tak 
i kvalitou programu. Zajímavé budou 
sekce o některých novinkách v našem 
oboru (např. velmi perspektivní sku-
pina nových antitrombotik, renální 
denervace u resistentní hypertenze, 
nové postupy v léčbě arytmií, atd.).

SN Které sekce v programu byste 
ještě rád vyzdvihl?

Já osobně se každoročně těším 
na blok „To nejlepší z české kardio-
logie“, kde jsou prezentovány nej-
lepší původní vědecké práce, vzniklé 
v  uplynulém roce na  českých pra-
covištích a publikované v kvalitních 
mezinárodních časopisech. Kvalita 
těchto prací je rok od roku vyšší a ve-
lice mne těší, že čím dál více našich 
kardiologů se takto prosazuje v me-
zinárodním měřítku. 

Další sekce, na které se velmi těším, 
jsou společné bloky s některými blíz-
kými odbornými společnostmi. Veli-
ce zajímavý letos bude např. společ-
ný blok ČKS s Českou radiologickou 
společností a  s Českou společností 
intervenční radiologie.

SN A co letošní slavnostní před-
nášky?

Samozřejmě ozdobou sjezdu kaž-
dým rokem bývají slavnostní před-
nášky – jednak ta hlavní na slavnost-
ním zahájení, jednak ty pondělní 
pojmenované po slavných postavách 
české kardiologie a kardiochirurgie. 
Přednášku na  slavnostním zaháje-
ní bude mít MUDr. Jozef Bartůněk, 
Ph.D., z Kardiovaskulárního centra 
v Aalstu (Belgie). Dr. Bartůněk po-
chází ze Slovenska, krátce po promoci 
se přestěhoval do Belgie, kde se vy-
pracoval na jednoho z předních bel-
gických kardiologů. Je velmi aktivním 
vědcem, od roku 1994 publikoval 149 

článků v kvalitních mezinárodních 
kardiologických časopisech. Zvolil 
si pro slavnostní přednášku aktuální 
a současně kontroverzní téma buněč-
né léčby v kardiologii. On patří mezi 
velké optimisty v této oblasti, já sám 
jsem krajním skeptikem a v budouc-
nost buněčné terapie v kardiologii ne-
věřím. Proto jsem na jeho přednášku 
skutečně nesmírně zvědavý, zda se mu 
podaří trochu zviklat mou skepsi.

SN A co byste rád vzkázal účastní-
kům sjezdu?

Přeji všem účastníkům sjezdu pří-
jemný pobyt v Brně, doufám, že se 
jim odborný i společenský program 
bude líbit. V přípravě letošního sjez-
du odvedli obrovský kus práce před-
seda Organizačního výboru sjezdu 
doc. Táborský a předseda Programo-
vého výboru sjezdu prof. Hradec, ale 
i všichni ostatní členové obou těchto 
těles, stejně jako další členové výbo-
ru ČKS a výborů pracovních skupin. 
Těm všem patří dík. Ale úplně největ-
ší dík patří vedoucí sekretariátu ČKS 
paní Ludmile Klímové, na jejíž bed-
rech ležela (jako vždy v posledních 
letech) největší tíha odpovědnosti 
za  to, aby vše klaplo na  jedničku. 
Paní Klímová je nesmírně pracovitá 
a skromná a myslím, že jen málo čle-
nů ČKS tuší, jak ohromný má podíl 
na tom, že naše společnost tak dobře 
funguje. Velmi dobře jí v její práci po-
máhaly i její další spolupracovnice – 
zaměstnankyně ČKS Iva Pavézková 
a Radka Tichá.
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Name: prof. Jozef Bartůněk, M.D., 
Ph.D.
Date of birth: September 20, 1963
Place of Birth: Senica, Slovak Re-
public
Current Position: Associate Director, 
Cardiovascular Center, OLV Hospital, 
Aalst, Belgium 
Other Appointments: Visiting Profe-
ssor of Medicine, Catholic University 
of Leuven, Belgium Professor (buiten-
gewoone hoogleraar), at the Faculty 
of Biomedical 
Engineering, University of Technolo-
gy, Eindhoven, � e Netherlands.

Education:
1977–1981 High School: “Gymna-
zium J. Holleho”, Trnava, Slovak Re-
public
1981–1987 M. D., Faculty of Medici-
ne, Comenius University in Bratisla-
va, Slovak Republic, graduated with 
honours (magna cum laude) in gene-
ral medicine 
1997 Ph.D., Faculty of Medicine, 
Comenius University, Bratislava, Slo-
vak Republic

Postdoctoral Training:
Internship and Residency:
1987–1990 Resident in Internal Me-
dicine and assistant professor, 4th 
Dpt. of Internal Medicine, Hospital 
Stare Mesto, Faculty of Medicine, 
Comenius University, Bratislava, Slo-
vak Republic 

Clinical and Research Fellowships:
1991–1992 Cardiology fellow, 4th 
Dpt. of Internal Medicine Hospital 
Stare Mesto, Faculty of Medicine, 
Comenius University Bratislava, Slo-
vak Republic (clinical cardiology trai-
ning also included work at the CCU, 
cardiology outpatient clinic)
1992–1995 Clinical and research 
fellow in cardiology, including inter-
ventional cardiology training, Cardio-
vascular Centre, O.L.V. Ziekenhuis, 
Aalst, Belgium
1995-1998 Cardiology research fe-
llow, Beth Israel Deaconess Medical 
Centre, Harvard Medical School, Bos-
ton, MA, U.S.A
1998-2000 Resident in Cardiology, 
Cardiovascular Centre, O.L.V. Zie-
kenhuis, Aalst, Belgium

Certi� cations:
1990 Internal Medicine (with ex-
cellent grade), Bratislava, Slovak Re-
public 
1998 Cardiology (with excellent gra-
de), Bratislava, Slovak Republic
1998 Equalization of the medical de-
gree and registration in the „Orde der 
Geneesheren“ , Belgium, Oost-Vlaan-
deren (ordenummer: 46917, RIZIV 
nummer: 1-46917-38-001)
1999 Equalization of the Cardiology 

speciality degree by Hoge Raad voor 
Specialisatie, Ministry of Health, Bru-
ssels, Belgium, registered as cardiolo-
gist (number 1-46917-38-730)

Languages:
Active: Slovak, Dutch, English, 
Past Academic Appointments:
1988–1990 Assistant, Faculty of Me-
dicine, Comenius University, Bratisla-
va, Slovak Republic.
1990–1998 Assistant Professor, Fa-
culty of Medicine, Comenius Univer-
sity, Bratislava, Slovak Republic
1995–1997 Fellow, Cardiovascular 
Division, BIDMC, Harvard Medical 
School, Boston, MA
1997–1998 Instructor in Medicine, 
Harvard Medical School, Boston, 
MA, USA

Past Hospital Appointments:
1990–1992 Staff Physician at Hos-
pital Stare Mesto, Bratislava, Slovak 
Republic
1992–1995 Resident in cardiology, 
O.L.V. Hospital, Aalst, Belgium
1998–2001 Resident, O.L.V. Hospital, 
Aalst, Belgium

Other Major Appointments:
1995–1997 Fogarty International 
Fellow, National Institutes of Health, 
Public Health Service, U.S.A

Awards and Honours:
1987 Minister‘s of Education Award 
for students showing excellent results 
during university studies (at the gra-
duation), Slovak Republic
1992 Fellowship Award of the Euro-
pean Communities (Program for Sci-
enti� c cooperation with Central and 
Eastern European Countries)
1994 Young Cardiologist Award of 
the Slovak Society of Cardiology, 
Winner of the Young Cardiologists 
Competition
1995 Fogarty International Fe-
llowship Award, National Institute of 
Health USA
2000 Award of the Bekales Founda-
tion, Belgium
2000 3M Pharma Prize Award for 
the Clinical Cardiology, awarded at 
the Annual meeting of the Belgian 
Society of Cardiology, Brussels, Fe-
bruary 2001
2012 Leon Dumont Prize of the Bel-
gian Society of Cardiology

Patent applications
PCT/EP2009053385 US/21.03.08/
USP 38507, US/11.04.08/USP 44337; 
US/06.11.08/USP 111964: Von Wille-
brand factor speci� c binders and me-
thods of use therefor (Ablynx, NV)

PCT/EP2010/055869 Cathéter d’in-
jection pour la délivrance d’un agent 
thérapeutique dans un substrat (� led 
April 2010, Cardio3Biosciences)

PCT/EP2010/055856 Dispositif pour 
la délivrance d’un agent thérapeu-
tique (� led April 2010, Cardio 3Bio-
sciences)

Professional Society Involvement:
1988 Member of the Slovak Medical 
Society, 
1988 Member of the Slovak Society 
of Cardiology,
1988 Member of the Non-invasive 
Working Group, Slovak Society of 
Cardiology
1997 Member of the Invasive Group 

of the Slovak Society of Cardiology
1993–1995 Member of the Working 
Group on Echocardiography of the 
Belgian Society of Cardiology
1998 Registered in Orde Der Gene-
esheren, Oost -Vlaanderen, Belgium
1998 Member of the Basic Science 
Council and Council on Clinical Car-
diology, American Heart Association
2005 Member of the ESC Task Force 
on Stem Cell � erapy
2010 Member of the Clinical Re-
search Committee of the European 
Association of the PCI
2011 International Liaison, Council 
on Functional Genomics and Transla-
tional Biology, American Heart As-
sociation
2011 Member, FGTB Program Com-
mittee, American Heart Association

Major Clinical and Research Inte-
rests:
1. Functional quanti� cation of coro-
nary stenoses as derived from corona-
ry pressure measurements: myocar-
dial fractional � ow reserve.
2. Translational research in heart fai-
lure and coronary artery diseases
3. Cardiac regenerative therapies 
4. Valvular heart disease in congestive 
heart failure

Research Funding:
1995-1997 Fogarty International Re-
search Award, NIH, USA. 
Position: Fellow; Sponsor: Beverly H. 
Lorell, MD
Title: Endothelial Control of Hy-
pertrophied Myocardium
2001 Research grant awarded by the 
Bekales Foundation
Title: Apoptosis and DNA repair in 
human heart failure: � e role of in-
ducible nitric oxide
2002 Research grant awarded by the 
IWT (Flemish ministry for innova-
tive technologies)Extracellular matrix 
remodelling in pressure overload hy-
pertrophy due to aortic stenosis
2011 FP7 call on clinical regenerative 
trials. Member of the Steering Com-
mittee of the BAMI project

Editorial Boards
Member of Editorial Board of Brati-
slava Medical Journal and Cardiology
Member of Editorial Board of Car-
diology
Member of Editorial Board of Bio-
markers in Medicine 
Member of Editorial Board of Fron-
tiers in Physiology
Associate Editor, Journal of Cardio-
vascular Translational Research
Member of Editorial Board of the 
Journal of the American College 
of Cardiology Member of Editorial 
Board, Cor et Vasa

Reviewer
Circulation, 
Journal of the American College of 
Cardiology
Lancet
European Heart Journal
European Journal of Heart Failure
Annals of Internal Medicine
Bratislava Medical Journal Cardiology
Abstract grader of the European So-
ciety of Cardiology
Abstract grader of the American He-
art Association

Publications:
Author of more than 140 per reviewed 
publications

Životopis autora Slavnostní přednášky

prof. MUDr. Jozef Bartůněk, Ph.D.

� e pandemic of heart failure due 
to coronary artery disease is a lea-
ding worldwide cause of morbidity 
and mortality. � e central feature 
in this malignant cascade is the 
massive loss of cardiomyocytes, 
followed by replacement with � b-
rotic scar which ultimately leads to 
organ failure further accelerated by 
hemodynamic overload, in� amma-
tory-oxidative stress and impaired 
vascularization. Multimodal inter-
ventions have been instituted to 
alleviate symptoms and improve cli-
nical status. Yet, despite continuous 
advances in disease management, 
the available medical, interventio-
nal or surgical therapy remain o� en 
palliative and mitigating mainly di-
sease symptomatology. 

Advances in stem cell biology 
made cell-based regenerative the-
rapies an emerging therapeutic op-
tion in heart failure. � e concept of 
using stem cell-based therapeutic 
interventions is based on identi� ca-
tion of the intrinsic self-reparative 
processes innate to the myocardi-

um. While su�  cient to sustain nor-
mal homeostasis, intrinsic cardio-
myogenic turnover is insu�  cient to 
ensure adequate tissue restoration 
following large myocardial injury. 
Accordingly, boosting the cardiac 
reparative capacity through supp-
lementation of stem cell pools as 
biologics is fairly attractive con-
cept as a therapeutic intervention. 
Initial clinical experience, based 
on meta-analysis of patients with 
ischemic heart disease who have 
thus far received adult stem cells 
worldwide, indicates that the app-
roach is feasible and safe. However, 
structural and functional bene� t – 
albeit statistically signi� cant across 
studies – remains rather modest in 
magnitude. Factors to be addressed 
in the future clinical translation and 
adoption include patient-, biolo-
gic-, delivery speci� c issues as well 
as detailed mechanistic understan-
ding. 

 Abstrakt slavnostní přednášky
prof. MUDr. Jozefa Bartůňka, Ph.D.

FROM CELLS, CATHETERS AND MOLE-
CULAR FINGERPRINTS TO TAILORED 
CARDIAC REGENERATION

Libenského Zlatá medaile 
ČKS

Roman Čerbák se narodil 19. říj-
na 1933 v Moravské Ostravě.

Lékařskou fakultu absolvoval 
na Univerzitě Jana Evangelisty 
Purkyně, dnešní Masarykově Uni-
verzitě v  Brně, promoval v  roce 
1958. Svou kardiologickou dráhu 
nastoupil v roce 1967 na I. chirur-
gické klinice. Profesor Jaromír Uh-
líř, přednosta kliniky, hodlal zahájit 
na klinice kardiochirurgické opera-
ce a pozval doktora Čerbáka, aby se 
zaškolil v kardiologii a v budouc-
nosti se stal členem jeho týmu. Mu-
sel se naučit pravostrannou srdeč-
ní katetrizaci v Dětské nemocnici 
v  Brně a  katetrizaci transseptální 
v Hradci Králové u docenta Jiřího 
Endryse. Musel se naučit i mnoha 
jiným věcem, v  roce 1969 skládá 
kardiologickou atestaci u profesora 
Františka Herlese v Praze. Na I. chi-
rurgické klinice v Brně strávil pěk-
ných deset let.

V  roce 1977 nastupuje jako in-
vazivní kardiolog na  nově zříze-
né Kardiochirurgické oddělení 
Fakultní nemocnice v Brně, které 
měnilo v průběhu let své názvy až 
po současné Centrum kardiovas-
kulární a transplantační chirurgie. 
V roce 1979 stál u zrodu Pracovní 
skupiny „Invazivní kardiovasku-
lární diagnostika“, která vznikla 
z popudu profesorů Juraje Fabiá-
na, Milana Šamánka, Jiřího En-

dryse, Miroslava Kučery a primáře 
Jáno Zelenaye. Pracovní skupina se 
představila v listopadu 1979 v malé 
vesničce Cikháj na  Českomorav-
ské Vysočině. 

V roce 1984 nabídl profesor Jiří 
Widimský senior doktoru Čerbá-
kovi přednášku na téma chlopenní 
vady v  Institutu postgraduálního 
vzdělávání lékařů v  Praze. První 
přednáška se uskutečnila téhož 
roku na  podzim a  poté dvakrát 
ročně před atestacemi z kardiolo-
gie po dobu 25 let. V rámci tehdej-
ší možné mezinárodní spolupráce 
přednášel také v zahraničí, v Ně-
mecké demokratické republice 
v Greifswaldu a v Polské lidové re-
publice ve Štětíně. 

Po pádu komunismu mohl habi-
litovat a byl jmenován profesorem 
vnitřního lékařství.

V roce 1990 byl zvolen do výboru 
České kardiologické společnosti. 
Spolu s dalším členem výboru Fran-
tiškem Kölblem vypracoval první 
stanovy svobodné společnosti.

V  roce 1995 zvolen předsedou 
České kardiologické společnosti 
a posléze v roce 1997 po druhé. 

Jako předseda společnosti pro-
sazoval českou účast v Euro Heart 
Survey, pořádané Evropskou kar-
diologickou společností. Studie 
přinesly řadu zajímavých výsledků 
a možnost prezentace mladých kar-
diologů v mnoha městech Evropy. 

V roce 2007 u nakladatelství Ga-
lén vydává se svými spolupracov-
níky monogra� i Nejčastější chlo-
penní vady srdce. Aortální stenóza 
a mitrální regurgitace. 

Po listopadu se stává veřejně čin-
ným i  v  České lékařské komoře. 
V roce 1992 je zvolen předsedou 
okresního sdružení Brno-město 
a v roce 1999 členem Čestné rady. 
V  minulém roce obdržel Cenu 
prezidenta České lékařské komory 
za mimořádný přínos v oblasti ce-
loživotního vzdělávání lékařů.

prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.
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Jméno: Pavel Gregor
Datum a  místo narození: 12. ledna 
1952, Polička, okr. Svitavy
Stav: ženatý, manželka lékařka (endo-
krinologie). Syn Martin, MUDr., nar. 
1978, lékař, dcera Pavlína, nar. 1979, 
mgr. et mgr., PF UK – obor francouz-
ština, čeština (2005), FF UK – obor 
psychologie (2007)

Vzdělání 
1958–67 Základní škola (Polička, Pra-
ha)
1967–70 Střední všeobecně vzdělávací 

škola
1970–76 Fakulta všeobecného lékař-
ství v Praze
1979 Atestace 1.stupně z  vnitřního 
lékařství
1983 Obhajoba kandidátské dizertační 
práce
1985 Atestace 2.stupně z  vnitřního 
lékařství
1991 Atestace z kardiologie
1991 Obhajoba habilitační práce
1992 Obhajoba doktorské dizertační 
práce
1995 Jmenování profesorem vnitřního 
lékařství
Pracovní zařazení chronologicky
1976–77 Vojenská prezenční služba – 
dělostřelecký pluk Senica nad Myjavou
1976–81 Sekundární lékař 2.interní 
kliniky FNKV
1981–91 Odborný pracovník, později 
odborný asistent 3. LF UK
1991 Docent vnitřního lékařství, ve-
doucí kardiologického oddělení 2. in-
terní kliniky FNKV a 3.LF UK v Praze
Od 1995 Profesor vnitřního lékařství

Od 2001 Zástupce přednosty III.inter-
ní-kardiologické kliniky FNKV a 3. LF 
UK v Praze, vedoucí lékař katetrizač-
ní a  arytmologické jednotky kliniky 
(odd. D).
Stáže v zahraničí
1984 Klinikum Berlin-Buch, NDR 
1990 Národní Kardiologický Institut 
Ignatio Chaves, Mexico 
1991 Hospital General Vall d‘ Hebron, 
Barcelona, Ústřední nemocnice Čer-
veného kříže, Madrid (prof. F. Cosio), 
Španělsko 
1993 Mayo Clinic, Rochester, Mn, USA
1994–95 � oraxcenter Zwolle, Nizo-
zemí
Pedagogická činnost a  akademické 
funkce
– Od 1981 výuka mediků 3. LF UK, 
od 1992 organizátor vlastních postgra-
duálních akcí s celostátní působností 
(ročně nejméně 1 akce)
– Autor 3 výukových � lmů (vnitř-
ní lékařství, kardiologie, přístrojová 
technika), 1 z nich oceněn 1. místem 
v soutěži Academia � lm Olomouc

– Autor 4 učebnic a 2 skript
– Člen akademického senátu 3.  LF 
UK (1990–95 a od 1997), člen celou-
niverzitního akademického senátu UK 
(1992–95 a 2003-2006)
Členství v redakčních radách
1. Kardiologia (SR)
2. Vita Nostra Revue (do r.1998 šéfre-
daktor)
3. Postgraduální Medicína
4. Vnitřní lékařství
5. Sanquis
Členství v odborných společnostech
– Česká kardiologická společnost : člen 
výboru (od 1990, s přestávkou celkem 
4 volební období)
– PS pro echokardiogra� i při ČKS: 
zakládající člen, člen výboru celkem 4 
volební období
– PS Kardiovaskulární farmakoterapie 
při ČKS: člen výboru 2005–2011 
– PS Chlopenní vady při ČKS – člen 
výboru do 2007
– Evropská kardiologická společnost: 
FESC(1989), člen širšího vědeckého 
výboru EUROECHO (od 2001–2010)

Další funkce
– člen Akreditační komise MZ ČR pro 
kardiologii (od 2005)
– člen oborové rady doktorského stu-
dijního programu „Fyziologie a  pa-
tofyziologie člověka“ při UK a AVČR 
(od 2009)
Vědecká a  publikační činnost: 362 
publikovaných prací v  našem i  za-
hraničním písemnictví, 9 monogra-
� í (u 7 z nich jako 1. autor). Dále 1. 
autor 157 přednášek. 
Počet citačních ohlasů dle SCI dle Web 
of Science: 605 citací
Ocenění:
1981 Den mladých výzkumníků (ce-
lostátně 3.místo)
1983 Soutěž mladých internistů (celo-
státně 1.místo)
1984 Výroční cena nakladatelství Avice-
num a cena předsednictva České lékař-
ské společnosti za monogra� i Echokar-
diogra� e
1989 Cena výboru České kardiologic-
ké společnosti 
1991 Cena Českého literárního fondu

Jméno: Vladimír Rozsíval
Datum a místo narození: 1. dubna 
1952 v Ústí nad Labem
Stav: ženatý, 6 dětí

Priority
– Upozornění na možnosti kardio-
stimulace v léčbě a prevenci tachy-
kardií, zvláště v léčbě � utteru síní. 
U  dospělých první sdělení v  ČR 
na toto téma. V letech 1981–1985 
několik sdělení a publikací v domá-
cím tisku, Kandidátská disertační 
práce.
– Dialýzy přes kanyly zavádění 
do  v. subclavia. Spoluautor prací 
prof. Erbena (téměr světová priori-

ta) od roku 1976, publikace prof. Er-
bena v roce 1979 (Artif. Organs).
– Elektrody k trvalé kardiostimu-
laci zaváděné punkčně od  roku 
1976 (národní priorita pracoviště 
v Hradci Králové, jinak chirurgická 
preparace).
– Popis polymorfní komorové 
tachykardie (torsade de pointes) 
a možnosti léčby (1985).
– Vývoj katetru k síňové stimulaci 
„u lůžka nemocného“ a praktické 
zkušenosti (1985).
– Kontinuální podávání 7,5 % roz-
toku KCl u nemocných po kardio-
chirurgických výkonech (1985).
– Vývoj a  první klinické použití 
katetru k dočasnému omezení prů-
toku dolní dutou žilou v prevenci 
plicní embolie u pooperačních sta-
vů (předneseno 1987, Bratislava).
– Zahájení programu koronár-
ních intervencí v Hradci Králové 
– po  Praze a  Bratislavě 3. město 
v Československu (1988), s navá-
záním programu léčby akutního 
infarktu (1999).
– První implantace koronárního 
stentu v Hradci Králové (1994)

– První použití katetrů pro koro-
nární intervence s „dlouhým kon-
cem“ v Československu – prezenta-
ce v roce 1993 Praha, 1994 v tisku
– Kardiostimulace v léčbě hyper-
trofických obstrukčních kardio-
myopathií (spoluautor 1994)
– Balónková valvuloplastika mit-
rální chlopně od roku 1996 (po pra-
covišti Bulovka a IKEM v Praze)
– Uzávěr koronární fistule 1996, 
popis anomálií věnčitých tepen
– První popis ulnárního přístupu 
ke koronární intervenci – 2004
– Použití stentů v léčbě vosaspas-
tické angíny pectoris – 2005
Vzdělání
Lékařská fakulta UK v Hradci Krá-
lové. Promoce v roce 1976. Atestace 
Vnitřní lékařství I.st – 1979. Atesta-
ce Vnitřní lékařství II.st – 1983
Kandidátská disertační práce: Léč-
ba a prevence tachykardií pomocí 
kardiostimulace (1985)
Osvědčení k výkonu lékařské praxe:
– Vnitřní lékařství (1995)
– Kardiologie (1995)
– Funkční licence pro invazivní 
a intervenční kardiologii (1997)

– Funkční licence pro kardiostimu-
laci (1998)
Pracovní pozice
1976–1985  sekundární lékař I. in-
terní kliniky Hradec Králové
1985–1988 vedoucí lékař JIP chi-
rurgických klinik Hradec Králové
1988–2002 odborný asistent I. In-
terní kliniky Hradec Králové úvaz-
kem 1.0 
2002 dosud externí učitel I. interní 
kliniky FN a LFUK Hradec Králové, 
úvazek 0.1
Celkem 4 pomocné vědecké síly
Odborný školitel dvou lékařů 
Ph.D., jednoho magisterského 
studia
1990–2002 Vedoucí kardiologické 
skupiny I. interní kliniky v Hradci 
Králové
1999–2002 Vedoucí katetrizační 
laboratoře FN Hradec Králové
2002–2011 lékař oddělení invaziv-
ní kardiologie Kradio-Troll, Krajská 
nemocnice Pardubice-dosud-lékař 
Kardiocentra Agel,Pardubic
Hlavní odborné zájmy
Invazivní kardiologie, kardiosti-
mulace, intenzivní péče, nefrolo-

gie, praxe v katetrizační laboratoři 
od roku 1982: cca 4500 koronár-
ních angioplastik, několik set tran-
sseptálních punkcí, 30 mitrálních 
valvuloplastik, cca 1000 implantací 
a reimplantací kardiostimulátorů,-
celkem asi 15000 katetrizací a ko-
ronarogra� í
Odborné stáže
1982 1 měsíc IKEM, Praha
1988 1 měsíc Charité, Berlín
1990 3 měsíce Oklahoma City, USA
1990–2011  účast na mezinárod-
ních „workshopech“ USA, itálie, 
Švýcarsko, Francie
Publikace: Celkem 175 včetně ab-
strakt, 2 monogra� e
Přednášky: Celkem 310
Ocenění: 2. místo na Dnu mladých 
výzkumníků, 1981, Praha: Léčba 
� utteru síní rychlou stimulací
Členství v odborných společnostech
Česká kardiologická společnost-4x 
člen výboru
Česká internistická společnost
PS invazivní kardiologie-6x člen 
výboru, PS chlopňových vad v do-
spělosti 2× člen výboru 
JEP

MUDr. Vladimír Rozsíval, CSc.

prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.

Čestní členové České kardiologické společnosti

Narozen: 7. 5. 1952
Stav: ženatý, dvě dětí, pět vnoučat

Pracovní zkušenosti 
1976–77 sekundární lékař, dětské 
odd. nemocnice Příbram
1977–84 sekundární lékař, Kardio-
centrum, FN Motol, Odd. kardiopul-
monální funkční diagnostiky
1984–90 starší sekundář, Odd. kar-
diopulmonální funkční diagnostiky, 
Kardiocentrum, FN Motol
1990–93 ordinář, Odd. kardiopul-
monální funkční diagnostiky, Kar-
diocentrum, FN Motol
1993–12 primář, Odd. kardiopul-
monální funkční diagnostiky, Kar-

diocentrum, FN Motol
Studijní pobyty
1979 Odd. dětské kardiologie, Lipsko
1983 Hospital for Sick Children, 
Londýn
1994 Texas Heart Institut, Houston
1994 Boston Children Hospital
1994 Mayo Clinic, Rochester
Výkony
3500 srdečních katetrizací
1500 léčebných srdečních katetrizací
Zavedení léčebných katetrizačních 
metod v ČSR a ČR
1986 Balónková valvuloplastika pul-
monální stenózy
1987 Balónková valvuloplastika aor-
tální stenózy
1986 Angioplastika koarktace aorty
1986 Angioplastika plicních arterií 
1989 Valvuloplastika plicnice u  Fa-
llotovy tetralogie
1990 Angioplastika plicních žil
1994 Zprůchodnění atretické chlop-
ně plicnice
1994 Katetrizační uzávěr fenestrace 
u TCPC
1995 Stenting plicních arterií
1993 Katetrizační uzávěr otevřené 
tepenné dučeje
1998 Katetrizační uzávěr defektu 

síňového septa
2002 Katetrizační uzávěr defektu ko-
morového septa
2004 Hybridní transvetrikulární uzá-
věr VSD
Další metody zavedené v Dětském 
kardiocentru
1999 Stenting rekoarktace aorty
2010 Implantace pokrytého st entu 
u nativní koarktace aorty
2011 Katetrizační implantace pulmo-
nální chlopně Melody
Osvědčení a funkční licence 
Osvědčení k  výkonu lékařské pra-
xe pro obor pediatrie 1. 4. 1995 
č. 23702/80, pro obor dětská kardio-
logie č. 23703/80
Funkční licence v  oboru invazivní 
diagnostická kardiologie č. 01697/80/ 
1998, intervenční kardiologie č. 
01698/80/1998
Funkční licence F011 – trvalá kardiosti-
mulace – kardiologická část 1. 6. 2003
Funkční licence F012 – trvalá kardio-
stimulace – chirurgická část 1. 6. 2003 
Zvláštní odborná způsobilost k vyko-
návání činnosti zvláště důležité z hle-
diska radiační ochrany 15. 12. 2004
Certi� kát pro perkutánní implantaci 
chlopně „Melody“ 14. 10. 2010

Dosažené vzdělání 
1976 Fakulta dětského lékařství UK 
Praha
1980 Atestace z pediatrie
1984 Atestace z dětské kardiologie
Odborné a profesní společnosti
Pediatrická společnost JEP
Česká kardiologická společnost 
Pracovní skupina Dětské kardiologie 
ČKS – předseda výboru (2006)
Pracovní skupina Intervenční kar-
diologie ČKS (od1983) – člen výboru 
(2002)
Pracovní skupina Chlopenní a  vro-
-zené srdeční vady v dospělosti – člen 
výboru (2009)
Asociace evropských dětských kar-
diologů – AEPC (od 1996)
Pracovní skupina intervenční kardio-
logie – AEPC
Člen České lékařské komory od 1991 
č. 404/80
Vědecká, přednášková a publikační 
činnost
1980–85 řešitel výzkumného úkolu 
ZP-17-335-452/07-2/1 „Topika la-
minárních proudů v zárodku a jejich 
morfogenetický význam“
1980–85 řešitel výzkumného úkolu 
ZP-17-17-335-452/07-2/3 „Srdeční ob-

jemy u dětí s vrozenou srdeční vadou“
1986–90 řešitel výzkumného úkolu 
P-12-335-802/07-2/1 „Možnosti ex-
perimentálního ovlivnění zárodečné-
ho vývoje srdce“
1990–1993 řešitel grantu Z117 Mi-
nisterstva hospodářství „Intervenční 
katetrizace jako alternativa srdeční 
operace“
1993–95 řešitel grantu IGA MZ ČR 
2051-3 „Dlouhodobé výsledky léčeb-
ných katetrizačních zákroků u  dětí 
s vrozenou srdeční vadou“
2000–02 řešitelem grantu IGA MZ 
ČR „Nechirurgický uzávěr defektu 
síňového septa“
1980–2011 spoluřešitel dalších 12 
výzkumných úkolů a grantů
1993–2011 Výuka dětské kardiologie 
a  intervenční kardiologie na  II. Lé-
kařské fakultě UK.
Výuka v  Institutu pro doškolování 
lékařů a farmacentů.
Přednesl více jak 100 přednášek na 
domácích i zahraničních kongresech.
Je prvním autorem 45 publikovaných 
prací.
Je spoluautorem 172 publikovaných 
prací.

prim. MUDr. Petr Tax
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Narozen: 27. dubna 1947, Praha.
Manželka: MUDr.  Ivana Vojáčková, 
praktická lékařka.
Dcera: Lenka Vojáčková, dětská lékařka.

Vzdělání:
1971 promoce Fakulta všeobecného lé-
kařství Karlovy University, Praha,
1976 atestace I. stupně vnitřní lékařství,
1982 obhajoba kandidátské dizertační 
práce na téma: Rozbor některých činitelů 
určujících prognózu nemocných s ische-
mickou chorobou srdeční,
1982 atestace II. stupně vnitřní lékařství,
1986 atestace z kardiologie,
1991 habilitace, II. interní klinika 1. lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy v Pra-
ze, habilitační práce na téma: Postavení 
ambulantní monitorace ekg v diagnostice 
chronické ischemie myokardu,
1996 Fellow of the European Society of 
Cardiology (F.E.S.C.),
1997 obhajoba doktorské dizertační práce 
na téma: Koronární vazokonstrikce a role 
endotelinu u ischemické choroby srdeční,
1998 jmenovací řízení – téma přednášky: 
“Význam intervenční kardiologie pro po-
znání patofyziologie koronární nemoci”,
1999 jmenován profesorem pro obor 
vnitřní nemoci,
2002 Fellow of the American College of 
Cardiology (FACC),

2002 školitel pro funkční licenci F 009 
Diagnostická invazivní kardiologie a F 
010 Intervenční kardiologie, 
2007 garant akreditovaného pracoviště 
pro postgraduální výuku kardiologie.
Pracovní zařazení:
1971–1974 sekundární lékař interního 
oddělení Roudnice nad Labem,
1974–1976 lékař interního oddělení Na 
Slupi, Praha 2,
1976–1979 vědecký aspirant Institut kli-
nické a experimentální mediciny, Praha,
1979–1980 Research fellow, University 
Edinburgh, Dept Cardiology,
1980–1987 vědecký pracovník, Institut 
klinické a experimentální mediciny, Praha,
1987–1999 II. interní klinika 1. LF UK 
jako vědecký pracovník, odborný asistent 
a od roku 1991 jako docent vnitřního lé-
kařství, 
1993 visiting professor, Texas Heart Insti-
tute, Houston,
1999–2004 vedoucí lékař Oddělení inva-
zivní kardiologie, Kardiocentra dospělých 
a Divize Kardiologie Interní kliniky 2. LF 
UK a FN Motol,
2004 přednosta 1. Interní kliniky LF UK 
a FN Hradec Králové, 
2006 vedoucí lékař Komplexního Kardio-
centra FNHK,
2006 vedoucí lékař subkatedry kardiolo-
gie LF UK v Hradci Králové.
Odborná činnost: 
Klinická činnost na  lůžkovém odděle-
ní a  v  ambulanci v  oblasti kardiologie, 
konsiliární činnost v kardiologii, práce 
na  katetrizačním oddělení, katetrizace, 
koronarogra� e, biopsie myokardu, koro-
nární angioplastiky, koronární rotablace, 
koronární stenty, perkutánní mitrální val-
vuloplastiky, septální ablace u hypertro-
� cké kardiomyopatie, uzávěry nitrosrdeč-
ních zkratů. Výzkumná činnost zaměřena 

na neinvazivní a invazivní možnosti dia-
gnostiky a léčby ischemické choroby sr-
deční, akutní kardiologii a srdeční selhání. 
Priority v rámci České republiky: práce 
o němé ischémii myokardu, holterovské 
monitoraci ekg u koronárních spasmů, 
provádění koronárních rotablací, implan-
tací stentů u akutního infarktu myokardu 
a uzávěru otevřeného foramen ovale.
Hlavní řešitel grantových projektů a díl-
čích etap výzkumného záměru.
Předseda OK1 IGA MZ ČR 2010 – dosud.
Hlavní řešitel grantových projektů: 
Analýza osudu nemocných s ICHS v zá-
vislosti na angiogra� ckém nálezu na věn-
čitých tepnách a levé komoře (státní úkol 
ZP-17-335-452/03-1/2 v  letech 1981–
1984) (hodnoceno v kategorii A), 
Činitelé ovlivňující dlouhodobou prognó-
zu nemocných s ICHS léčených konzerva-
tivně, katetrizačně nebo chirurgicky (stát-
ní plán technického rozvoje P-12-335-802 
v letech 1985–1988),
Možnosti detekce a hodnocení restenózy 
po koronární angioplastice (IGA MZ ČR 
1115-3 v letech 1991–1994),
Role endotelinu při vzniku ischemie 
myokardu (IGA MZ ČR 1114-3 v letech 
1992–1994) (hodnoceno v kategorii A), 
Role endotelinu u nestabilních koronárních 
syndromů (IGA MZ ČR 3195-3 v letech 
1995–1997) (hodnoceno ve skupině A),
Význam cytoadhezivních molekul u akut-
ních koronárních syndromů (IGA MZ ČR 
na rok 1999–2001),
Stanovení hladiny tkáňového faktoru 
u akutních koronárních syndromů a u sta-
bilních forem ischemické choroby srdeční 
(IGA MZ ČR NR/8131-3 v  letech 2004–
2006),
Stanovení a význam rezistence na proti-
destičkovou léčbu (IGA MZ ČR NR/9174-
3) 2007–2009, 

Úloha a časový průběh změn cirkulujících 
metaloproteináz, solubilní ligandy CD40 
a tkáňového faktoru u nemocných s akut-
ním koronárním syndromem (IGA MZ 
ČR NR/9176-3) 2007–2009, 
Katetrizační léčba nemocných s těžkou 
aortální stenosou (IGA MZ ČR NS/9741-
3 2008–2011).
Publikační činnost: 
přes 350 prací v českých i zahraničních 
časopisech, 5 monogra� í (Němá ische-
mie myokardu, Koronární stenty, Akutní 
koronární syndromy, Arteriální a  žilní 
trombóza v klinické praxi, Klinická kar-
diologie – nominace na Hlávkovu cenu), 
5 kapitol v monogra� ích, spoluautor 2 
skript a dvou vydání učebnice Vnitřního 
lékařství (část Kardiologie) – odměněno 
cenou rektora UK a dvou vydání učebni-
ce Kardiologie pro sestry na jednotkách 
intenzivní péče, spoluautor knihy Inten-
zivní medicina na principech vnitřního 
lékařství.
Citační ohlas: celkem 24 prací citováno 
128× dle databází SCOPUS a ISI Web of 
Knowledge.
Šéfredaktor časopisu Intervenční a akutní 
kardiologie, člen redakční rady Cor et Vasa 
Pedagogická činnost: 
Pregraduální a postgraduální výuka, před-
nášky, semináře, mikrolekce, organiza-
ce postgraduálních vzdělávacích akcí, 
examinátor Státních závěrečných zkou-
šek z vnitřního lékařství, člen zkušební 
komise pro atestace z kardiologie, člen 
Aprobační komise MZ ČR, člen Akredi-
tační komise pro kardiologii MZ ČR. Člen 
Oborové rady Vnitřní lékařství, Lékařská 
fakulta UK v  Hradci Králové. Garant 
akreditovaného pracoviště pro postgra-
duální výuku kardiologie. Školitel akre-
ditovaného pracoviště pro funkční licenci 
F 009 Diagnostická invazivní kardiologie 

a F 010 Intervenční kardiologie.
Členství a funkce v odborných a vědec-
kých organizacích:
1986 člen České kardiologické společnosti,
1990 Founding Member, International 
Society for Holter Monitoring,
1995–1999, 2002–2008 člen výboru Čes-
ké kardiologické společnosti,
1995–2003 po tři funkční období před-
seda Pracovní skupiny Intervenční kar-
diologie České kardiologické společnosti,
1995 Working Group Interventional Car-
diology, European Society of Cardiology,
1996 Fellow of the European Society of 
Cardiology,
2000 člen výboru PS Akutní kardiologie 
ČKS,
2002 Fellow of the American College of 
Cardiology,
2005 předseda výboru Pracovní skupiny 
Akutní kardiologie ČKS,
2006 člen European Association of Per-
cutaneous Cardiovascular Interventions 
(EAPCI), European Society of Cardiology,
2005 místopředseda Rady registru kar-
diovaskulárních intervencí MZ ČR,
2007 člen Vědecké rady LF UK v Hradci 
Králové,
2008 člen Accreditation Committee, 
European Association of Percutaneous 
Cardiovascular Interventions (EAPCI), 
European Society of Cardiology,
2008 předseda Oborové komise 01 Interní 
grantové agentury MZ ČR,
2009 člen Education Committee, Europe-
an Association of Percutaneous Cardio-
vascular Interventions (EAPCI), Europe-
an Society of Cardiology,
Jazykové znalosti: angličtina, němčina, 
latina, ruština.
Aktivní zájmy: turistika, sport.
Pasivní zájmy: opera, klasická hudba, 
malířství.

Odborný program výročních sjezdů 
ČKS se do současné podoby vyvíjel po-
stupně, prakticky po celých těch 20 let 
od vniku samostatné ČKS. Každý rok se 
programový výbor snaží přinést nějaké 
novinky, některé se osvědčí a stanou se 
pevnou součástí programu, jiné se ne-
osvědčí a jsou rychle zapomenuty. Tak 
i  letošní programový výbor ve  slože-
ní prof.  MUDr.  Jaromír Hradec, CSc. 
(předseda), prof.  MUDr.  Petr Widim-
ský, DrSc., prof.  MUDr.  Aleš Linhart, 
DrSc., MUDr. Petr Kala, CSc. A pí. Lud-
mila Klímová stavěl na tom, co již bylo 
v minulosti vyzkoušeno a osvědčilo se. 
Základ odborného programu tradičně 
tvoří nabídka pracovních skupin ČKS. 
Ty jsou velmi aktivní a zejména některé 
z nich, např. PS Intervenční kardiologie, 
PS Arytmie a trvalá kardiostimulace, PS 
Srdeční selhání, PS Akutní kardiologie 
připravují každoročně několik progra-
mových bloků nejrůznějších formátů 
– od minisymposií na konkrétní téma, 
před diskuze na  kontroverzní otázky 
charakteru Pro a  proti až po  postgra-

duálně vzdělávací bloky charakteru 
Jak na to. Ve snaze zabránit zdvojování 
(a někdy i ztrojování) některých aktu-
álních témat v  programových blocích 
jednotlivých pracovních skupin, ke kte-
rému v  minulosti občas zcela zákoni-
tě docházelo, ale také proto abychom 
usnadnili větší zapojené menších nebo 
méně aktivních pracovních skupin jsme 
se letos snažili stimulovat vznik společ-
ných programových bloků dvou i více 
pracovních skupin, ale i  odborných 
společností věnujících se nějakému od-
bornému problému, ve kterém se zájmy 
a  aktivity různých pracovních skupin 
promítají. Tato snaha se setkala s velmi 
vstřícnou odpovědí ze strany jednotli-
vých PS, a  jak každý může nahlédnu-
tím do programu snadno zjistit, letos je 
v něm mimořádný počet programových 
bloků, na jejichž přípravě se podílely 
dva i více subjekty. Pro ilustraci, např. 
PS Srdeční selhání spolu s PS Arytmie 
a trvalá kardiostimulace připravily spo-
lečný programový blok na  téma „Pří-
strojová léčba chronického srdečního 
selhání“ nebo PS Choroby myokardu 
a  perikardu spolu s  PS Srdeční selhá-
ní minisymposium na téma „Dilatační 
kardiomyopatie od A do Z“ atd., atd. 

Nepochybně zajímavý bude společný 
blok připravený dvěma pracovními sku-
pinami ČKS – PS Intervenční kardiolo-
gie a PS Arytmie a trvalá kardiostimu-
lace – spolu s  Českou společností pro 
hypertenzi nazvaný „Renální denervace 
– nová naděje pro nemocné s  těžkou 
hypertenzí“, který bude v kongresovém 
sále Praha v pavilonu E v pondělí 14. 5. 
od 11.00 do 12.30 hod. Kromě výsledků 

dosud provedených klinických studií 
v něm zazní také první zkušenosti z čes-
kých pracovišť a hlavně o� ciální doporu-
čení, které vypracovala ČKS ve spoluprá-
ci s dalšími zainteresovanými odbornými 
společnostmi, jak tuto zatím výhradně 
experimentální léčebnou metodu pro-
vádět a u kterých nemocných. 

Mimořádně zajímavou diskuzi lze 
očekávat také v bloku připraveném spo-
lečně dokonce třemi odbornými spo-
lečnostmi – ČKS, Českou radiologic-
kou společností a  Českou společností 
pro intervenční radiologii. Pokud vím, 
bude to poprvé, co zástupci těchto tří 
společností budou na  o� ciálním fóru 
diskutovat některé společné a mnohdy 
kontroverzní problémy. Diskutovat se 
bude o významu a využití nových zob-
razovacích metod, jako je CT a MRI při 
vyšetření srdce, a  dalším zajímavým 
tématem budou intervence při CMP. 
Diskuze proběhne v  Rotundě v  úterý 
15. 5. od 11.00 do 12.30 hod.

Samozřejmě, že v programu nebudou 
ani letos chybět osvědčené formáty. Ti, 
kteří přijedou na sjezd již v neděli, bu-
dou moci odpoledne mezi 15.00 – 17.15 
hod. v Rotundě opět sledovat přímé pře-
nosy z katetrizačních a operačních sálů 
a  být tak přímými svědky špičkových 
intervenčních výkonů, navíc s možností 
o nich diskutovat jak s těmi, kteří je pro-
vádějí, tak s  moderátory přenosů pří-
mo v kongresovém sále. I letos uslyšíme 
práce českých kardiologů, které byly pu-
blikovány v prestižních mezinárodních 
kardiologických časopisech. Přihlášeno 
bylo letos celkem 16 prací, publikova-
ných v časopisech s „impact faktorem„ 

(IF) vyšším než 2,0. V bloku „To nejlep-
ší z české kardiologie“ z nich ve středu 
16. 5. v Rotundě mezi 8.30 – 10.30 hod. 
zazní 8 s  nejvyšší hodnotou IF. Také 
„Sekce mladých kardiologů“, která na-
hradila kdysi samostatný „Den mla-
dých kardiologů“, má charakter soutěže. 
V úterý 15. 5. mezi 14.15 – 16.45 hod. 
v ní bude v kongresovém sále Olomouc 
předneseno 12 prací, z nichž hodnotící 
komise vybere 3 nejlepší, jejichž první 
autoři pak budou vyhlášeni a odměněni 
v průběhu Galavečera ČKS. Potěšitelné 
je, že organizace této soutěže mladých 
kardiologů se již letos velmi aktivně 
zúčastnila nově vzniklá pracovní sku-
pina „Kardio 35“, která do budoucnosti 
převezme úplně organizaci této soutěže 
a garanci nad ní. Hojně navštěvovaným 
programovým blokem jsou také „Hotli-
nes“ připravované tradičně PS Kardio-
vaskulární farmakoterapie. V  pondělí 
14.  5. v  Rotundě mezi 11.00 – 12.30 
zazní výsledky celkem 8 klinických stu-
dií, které byly publikovány v posledním 
roce a nějakým významným způsobem 
ovlivnily současnou kardiologii.

Rád bych také pozval účastníky sjez-
du na slavnostní a vyzvané jmenované 
přednášky ČKS. Při slavnostním zahá-
jení sjezdu v  Rotundě v  neděli večer 
přednese slavnostní přednášku známý 
belgický kardiolog z Aalstu slovenské-
ho původu Dr. Jozef Bartůněk. Nazval 
ji „Bunky, katetry, ischemické pro� ly: 
reparácia myokardu šitá na  mieru.“. 
Vyzvané přednášky pak zazní v  pon-
dělí dopoledne od 8.30 do 10.30, opět 
v Rotundě. První prosloví na kardiolo-
gickém sjezdu netradičně český hema-

tolog pracující na Harvardově univer-
zitě v Bostonu Dr. P.  Jarolím na  téma 
„Nové kardiovaskulární biomarkery“. 
Tři jubilanti, kteří byli vyzváni výbo-
rem ČKS k  proslovení jmenovaných 
přednášek ČKS, pro ně zvolili obdob-
né názvy: Luklova přednáška, kterou 
přednese prof.  Jan Vojáček, má název 
„Antitrombotická léčba včera, dnes 
a zítra“, Herlesova přednáška v podání 
prof. Pavla Gregora má název „Kardio-
myopatie včera, dnes a zítra“ a doc. Jan 
Harrer přednese Navrátilovu přednáš-
ku nazvanou ve stejném duchu „Koro-
nární chirurgie včera, dnes a zítra“.

A  nakonec mi dovolte několik čísel. 
Do  odborného programu jubilejního 
XX. výročního sjezdu ČKS je zařazeno 
rekordních bezmála 700 sdělení (přesně 
to je 696). Necelých 500 jich zazní úst-
ně v 7 paralelních sekcích, celkem 208 
jich je zařazeno jako posterová sdělení 
(z toho 173 lékařských a 35 sesterských). 
V pondělí a úterý bude v době dopolední 
přestávky v Posterovém sále moderova-
ná diskuse vždy k 5 vybraným posterům, 
které získaly v anonymním recenzním 
řízení nejvyšší bodové hodnocení. Nej-
lepší vybraný poster z každého dne bude 
slavnostně vyhlášen v průběhu Galave-
čera ČKS a jeho autoři získají odměnu.

Věřím, že každý, kdo do Brna na jubi-
lejní XX. výroční sjezd ČKS přijede, si 
v bohaté programové nabídce pro sebe 
najde řadu zajímavých a  užitečných 
sdělení, která mu budou stát za to si je 
vyslechnout nebo přečíst. 

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC
předseda programového výboru sjezdu.

CO PŘINESE PROGRAM JUBILEJNÍHO XX. VÝROČNÍHO SJEZDU ČKS 2012?

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.

Čestné členství České kardiologické společnosti
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ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU Aspirin Protect 100
Složení: Enterosolventní tableta. Acidum acetylsalicylicum 100 mg. 

Indikace: Primární prevence u osob, které jsou podle SCORE v 10 % riziku kardiovaskulárního úmrtí v horizontu 10 let (guidelines ESC). Léčba akutního infarktu 
myokardu a nestabilní anginy pectoris. Sekundární prevence u manifestní aterosklerózy (AP, st.p. IM, CMP nebo TIA). Po cévních intervencích, např. PTCI, CABG, 
endarterektomii, nebo shuntu. 

Dávkování a způsob podání: Primární prevence: 100 mg/den. Sekundární prevence a po cévních intervencích: 100 až 300 mg/den. Podezření na akutní IM nebo 
NSAP: co nejdříve podat 200 až 300 mg, pouze v této indikaci je nutné tablety rozkousat.

Kontraindikace: Přecitlivělost na jakoukoli složku. Hemoragická diatéza. Akutní vřed trávicího ústrojí. Předchozí výskyt astmatu indukovaného salicyláty či NSA. 
Kombinace s metotrexátem > 15 mg týdně. Poslední trimestr těhotenství. Vážné selhání srdce, ledvin nebo jater. Věk do 18 let. 

Zvláštní upozornění a opatření: Opartnost je nutná při hypersenzitivitě na analgetika/protizánětlivé látky/antirevmatika a v případě dalších alergií, anamnéze vředové 
choroby nebo krvácení do GIT, současné léčbě antikoagulancii, a poruše funkce ledvin a jater. Ibuprofen tlumí účinek ASA. ASA může vyvolat bronchospasmus, 
astmatický záchvat nebo alergickou reakci, zejména při alergii, astmatu, nosních polypech nebo chronickém respiračním onemocnění. Vliv ASA na krvácivost přetrvává 
i několik dní, může být i větší chirurgické krvácení. Při hyperurikémii může ASA způsobit dnu a oslabit účinek urikosurik. 

Interakce: Opatrnost je třeba u metotrexátu v nižší dávce, ibuprofenu, antikoagulancií, trombolytik, jiných inhibitorů agregace. Kombinace ASA a NSA, SSRI nebo 
alkoholu je riziková stran ulcerace a krvácení do GIT. ASA zvyšuje hladinu digoxinu a kysliny valproové. ASA potencuje účinek PAD (SUR). Kombinace s diuretiky nebo 
ACE-I snižuje GF. Kortikosteroidy zvyšují vylučování ASA, po jejich vysazení hrozí předávkování. 

Těhotenství: ASA v dávce do 150 mg/den smí být užívána pouze po striktním zvážení rizika-přínosu. Podávání ASA je v posledním trimestru kontraindikováno se 
striktně limitovanou výjimkou v kardiologii a porodnictví. Kojení: Vyšší dávky jsou překážkou kojení. 

Nežádoucí účinky: Onemocnění celého GIT s typickými symptomy. Vzácně zánět nebo vředy GIT. Velmi vzácně krvácení do GIT, perforace. Krvácení různých lokalizací 
a závažnosti s možnou následnou anemií. Hypersenzitivta, astmatický záchvat, velmi vzácně až anafylaktický šok. Přechodné snížení funkce jater, zvýšení transamináz. 
Závratě, tinitus. 

Předávkování: Chronická otrava může být špatně rozeznatelná, symptomy jsou nespecifi cké: závratě, tinitus, hluchota, pocení, nevolnost a zvracení, bolest hlavy, 
dezorientace. Základním znakem akutní intoxikace je porucha ABR, dále tachypnoe, hyperventilace, pocení, hyperpyrexie, nekardiální plicní edém, arytmie, selhání 
oběhu, poruchy minerálové balance, neurologické příznaky, křeče, gastrointestinální potíže, hyper nebo hypoglykémie. Hlavně je nezbytné urychlení exkrece a obnovení 
elektrolytové a acidobazické rovnováhy. Doporučuje se výplach žaludku, živočišné uhlí, úprava tekutin a elektrolytů, forsírovaná alkalická diuréza, event. hemodialýza. 

Zvláštní opatření pro uchovávání: Při teplotě do 25 °C. 

Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, Berlín, Německo. Registrační číslo: 16/093/98-C Datum revize textu: 4. 8. 2011. 

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním léku si pečlivě přečtěte úplnou informaci 
o přípravku.

Další informace získáte na adrese: Bayer Healthcare, Bayer s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, www.bayer.cz

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU XARELTO 15 MG A 20 MG
Složení a léková forma: Rivaroxaban 15 a 20 mg, potahované tablety. 

Indikace: Prevence CMP a systémové embolizace u dospělých pacientů s nevalvulární fi brilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory, jako jsou městnavé srdeční selhání, 
hypertenze, věk ≥ 75 let, diabetes mellitus, anamnéza CMP nebo TIA. Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) a prevence recidivující HŽT a plicní embolie (PE) po akutní HŽT 
u dospělých. 

Dávkování a způsob podání: Tablety se mají užívat s jídlem. Vždy je nutné zvažovat přínos a potenciální rizika. Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolizace 
(SPAF): 20 mg jednou denně. Léčba HŽT: První tři týdny se podává 15 mg dvakrát denně a dále 20 mg jednou denně. Krátkodobá léčba (3 měsíce) je indikována při přechodných 
rizikových faktorech a dlouhodobá léčba při trvalých rizikových faktorech nebo idiopatické HŽT. Délka léčby je individuální po zvážení přínosu a rizika. S podáváním nad 12 měsíců 
jsou zkušenosti omezené. Vynechání dávky: Při vynechání dávky při podávání 15 mg dvakrát denně by měl pacient užít dávku co nejdříve, aby byla zajištěna denní dávka 30 mg 
denně. Při vynechání dávky při podávání jednou denně by dávka neměla být tentýž den zdvojnásobena, vynechaná dávka by měla být užita co nejdříve a dále se pokračuje 
jednou denně. Ledvinová nedostatečnost: Clearance kreatininu 50–80 ml/min: Dávka se neupravuje. Clearance kreatininu 15–49 ml/min: Při pokračování léčby HŽT a SPAF: 
dávka se snižuje na 15 mg jednou denně. Úvodní léčba HŽT se nemění (15 mg 2x denně). Při clearance kreatininu 15–29 ml/min se doporučuje opatrnost. Clearance kreatininu 
< 15 ml/min je kontraindikací. 

Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo pomocnou látku. Klinicky významné aktivní krvácení. Jaterní onemocnění spojené s koagulopatií a klinicky relevantním rizikem 
krvácení včetně cirhotiků stupně Child Pugh B a C. Těhotenstí a kojení. Věk do 18 let. 

Zvláštní upozornění a opatření: Pacienti, kteří při léčbě trpí závratěmi či prodělali synkopu, by neměli řídit a obsluhovat stroje. Častěji bylo pozorováno slizniční krvácení 
a anémie. Doporučuje se sledování a event. vyšetření hemoglobinu/hematokritu, zvláště u rizikových skupin pacientů. Podávání s opatrností: Pacienti s renální insufi ciencí, zvláště 
při současném podávání silných inhibitorů CYP 3A4 (klaritromycin, telitromycin), při současném podávání přípravků ovlivňujících krevní srážlivost (např. NSA, ASA, antitrombotika) 
při vrozené nebo získané poruše krvácení, dekompenzované hypertenzi, aktivním gastrointestinálním vředu nebo jeho nedávné anamnéze, retinopatii, nedávném nitrolebním 
nebo mozkovém krvácení, intraspinální nebo intracerebrální cévní abnormitě, nedávné operaci mozku, páteře nebo oftalmologickém zákroku, bronchiektáziích nebo plicním 
krvácení v anamnéze. Při riziku vředové choroby gastroduodena lze zvážit profylaktickou léčbu. Podávání se nedoporučuje: Při podávání azolových antimykotik, nebo inhibitorů 
proteáz HIV, pacientům s chlopenními náhradami, pacientům s akutní plicní embolií, pacientům léčeným dronedaronem a při intoleranci nebo malabsoprci glukózy a galaktózy. 
Invazivní procedura a chirurgický výkon: Xarelto se vysazuje nejméně 24 hodin předem. Pokud není výkon možné odložit, musí se zvážit zvýšené riziko krvácení. Léčba má být 
znovu zahájena pokud to situace umožní a je nastolena hemostáza. 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Současné podání se silnými inhibitory CYP3A4 a současně P-gp (např. azolová antimykotika a inhibitory proteáz 
HIV) se nedoporučuje. Opatrnost je nutná při podání jiných přípravků ovlivňujících krevní srážlivost a při užívání induktorů CYP3A4 (např. rifampicin). 

Nežádoucí účinky: Časté: Anemie, závratě, cefalea, synkopa, oční krvácení vč. spojivkového, tachykardie, hypotenze, hematom, epistaxe, krvácení do GIT, bolesti břicha, 
dyspepsie, nauzea, zvracení, zácpa, průjem, pruritus, rash, ekchymóza, urogenitální krvácení, horečka, periferní edém, slabost, zvýšení transamináz, pooperační krvácení, kontuze. 
Méně časté: Trombocytémie, alergie, krvácení do CNS, hemoptýza, sucho v ústech, abnormity jaterní funkce, kožní a podkožní krvácení, hemartróza, poškození ledvin, pocit 
indispozice, lokalizovaný edém, zvýšená hladina bilirubinu, ALP, LDH, lipázy, amylázy, GMT, sekrece z ran. Vzácné: Žloutenka, krvácení do svalů. Není známo: Pseudoaneuryzma 
po perkutánní intervenci, kompártment syndrom, akutní renální selhání sekundárně po krvácení. 

Zvláštní opatření pro uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. 

Držitel roznodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, 13342 Berlín, Německo. Registrační číslo: Xarelto 15 mg: EU/1/08/472/011-016, Xarelto 20 mg: EU/1/08/472/017-021. Datum 
revize textu: prosinec 2011. 

Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Pouze na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Souhrn údajů 
o přípravku obdržíte na adrese BAYER s.r.o., Bayer Pharma, Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká Republika, www.bayer.cz
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Složení tuků na trhu v ČR ve vztahu k výživovým doporučením
Tuky jsou nedílnou součástí výživy. Jsme 

zvyklí o nich slýchat i mluvit téměř den-
ně. Informace jsou často protichůdné, 
plné polopravd, mýtů či elementárních 
neznalostí. Konzumace tuků s  sebou 
přináší neoddiskutovatelná pozitiva, ale 
někdy i  negativa. V  problematice však 
není zcela jednoduché se orientovat. Tuky 
přijímáme jako součást stravy, ne vždy se 
podaří oddělit jednotlivé vedlejší vlivy 
dalších klíčových živin (např. sacharidů) 
nebo celkového příjmu a výdeje energie, 
aby závěry ohledně dopadu na lidské zdra-
ví měly dostatečnou vypovídající schop-
nost. Neuvědomujeme si nebo neznáme, 
jaké je složení tuků a nedokážeme si zcela 
konkrétně představit, jak konzumace jed-
notlivých potravin přispívá k celkovému 
příjmu jednotlivých živin. 

Spotřebitelé, někdy i odborná veřejnost 
jsou ovlivňováni celou řadou mýtů týka-
jících se technologie výrob či umělosti 
tuků. Mýty se šíří nejen mezi spotřebite-
li, ale i odbornou veřejností. Rovněž mezi 
lékaři se setkáváme s názorem, že margari-
ny jsou ztužené tuky nebo se vyrábějí ztu-
žováním. To je omyl. Margariny se vlast-
ně nikdy ztužováním nevyráběly, pouze 
k jejich výrobě byly částečně ztužené tuky 
používány jakožto jedna ze surovin – pev-
ných tuků. Technologie ztužování byla 
vždy zcela oddělena od výroby margarinů 
a uplatňovala se pouze při přípravě jedné 
ze surovin pro výrobu margarinů. Dnes je 
tato technologie již překonanou záležitostí 
a obsah transmastných kyselin ve značko-
vých margarinech, které mají hlavní podíl 
na trhu, je nižší než v másle. 

Jak máslo, tak i  margarin se vyrábě-
jí z  přírodních zdrojů a  obsahují široké 
spektrum triacylglycerolů – jednoduchých 
molekul s rozdílným zastoupením mast-
ných kyselin. Jediný rozdíl je, že živočišné 
tuky bývají většinou jednodruhové (máslo, 
sádlo), podobně i oleje (řepkový, sluneč-
nicový nebo olivový), zatímco rostlinné 
tuky a margariny jsou ve většině případů 
vícedruhové. Jedná se o směsi kapalných 
olejů a pevných tuků. Jednoznačnou výho-
dou použití různých olejů a tuků jakožto 
vstupních surovin je možnost ovlivnit, jak 
užitné vlastnosti, tak i výživovou hodnotu 
produktu, pokud se ovšem jedná o cílený 
záměr optimalizace složení z tohoto úhlu 
pohledu. Ne vždy tomu tak je. V některých 
případech rozhoduje jen cena. Značkové 
výrobky většinou deklarují úplné složení 
výživových hodnot, včetně obsahu jednot-
livých skupin mastných kyselin, což garan-
tuje, že složení je nadřazeno ceně.

V potravě by tuky měly tvořit 30 až 35 % 
energetického příjmu; výrazně omezuje-
me i živočišné tuky, které mají maximálně 
představovat 1/3 z celkového doporuče-
ného denního příjmu tuků, a  choleste-
rol (max. 200 mg/den). Podíl rostlinných 
tuků (olejů) a  rybích tuků se zvyšuje 
na 2/3 celkového denního doporučené-
ho příjmu tuků. 

Platí jednoduché pravidlo o  nutričních 
vlastnostech tuku rozhoduje vzájemné 
zastoupení jednotlivých mastných kyselin. 

Důvodem, proč omezujeme živočišné 
tuky a  preferujeme tuky rostlinné není 
původ, ale složení mastných kyselin. 
Zatímco živočišné tuky (kromě rybích) 
mají převahu nasycených mastných kyse-
lin, rostlinné tuky (kromě tropických) 
mají převahu nenasycených mastných 
kyselin. Nasycených mastných kyselin 
bychom měli konzumovat maximálné 
10 % z celkového doporučeného denního 
příjmu energie (přibližně 20 g). V České 
republice konzumujeme přibližně dvoj-
násobné množství nasycených mastných 
kyselin než se doporučuje. Základním 
problémem je neznalost běžného spotře-

bitele, jaký je obsah tuku v jednotlivých 
potravinách a  jaký podíl tvoří nasycené 
mastné kyseliny. Pokud si zvykneme pra-
videlně konzumovat určitý druh potravi-
ny s vyšším obsahem nasycených mast-
ných kyselin, denní tolerované množství 
bude pravidelně překračováno. 

Vedle nasycených mastných kyselin mají 
negativní účinky na lidské zdraví v případě 
dlouhodobé a nadměrné konzumace i tran-
smastné kyseliny, které se vyskytují v dneš-
ní době ve větším množství v různých pro-
duktech jemného a  trvanlivého pečiva, 
náhražkách čokolády, některých polevách 
a v menším množství i másle a mléčném 
tuku. Značkové rostlinné tuky – margari-
ny dostupné na trhu mají v současné době 
obsah transmastných kyselin menší než je 
jejich obsah v  másle. Limit tolerovaného 
příjmu je relativně nízký (max. 1 % z celko-
vého energetického příjmu). Proto relativně 
malé množství trvanlivého pečiva či náhra-
žek čokolády může v případech pravidelné 
konzumace představovat trvalé překračová-
ní jejich tolerovaného příjmu.

Na druhou stranu je potřeba mít dosta-
tečný příjem polynenasycených mastných 
kyselin Nejnovější doporučení WHO 
z března 2010 operuje se dvěma hladina-
mi příjmu pro omega 6 polynenasycené 
mastné kyseliny. Nižší interval 2,5–3,5 % 
energetických odpovídá prevenci sym-
ptomů nedostatečného příjmu. Zatímco 
vyšší hodnota až do  9 % energetických 
je zmíněna jako příspěvek k dlouhodo-
bému udržování zdraví prostřednictvím 
snižování celkového a LDL-cholesterolu. 
Podobně u omega 3 mastných kyselin je 
doporučený příjem pro ALA v intervalu 
0,5–2 % energetických. Přičemž spodní 
hodnota intervalu opět odpovídá prevenci 
symptomů nedostatečného příjmu, zatím-
co vyšší hodnota příjmu ALA v množství 
2 % energetická doplněná o  konzumaci 
PUFA s prodlouženým řetězcem v množ-
ství 0,25 až 2 g by měla být součástí správné 
stravy. Zatímco omega 6 polynenasycené 
mastné kyseliny jsou nejúčinnější ve sni-
žování hladiny LDL-cholesterolu, ome-
ga 3 mastné kyseliny mají jiné prospěšné 
účinky. Působí antitromboticky, protizá-
nětlivě, zlepšují pružnost cév a účastní se 
celé řady membránových procesů. Ome-
ga 3 mastné kyseliny jsou obecně ve stra-
vě méně dostupné a proto žádoucí sledo-
vat značení výživové hodnoty potravin 
a vybírat s výrobky s jejich vyšším obsa-
hem. Doporučení pro mononenasyce-
né mastné kyseliny se udávají dopočtem 
do 30 – 35 % celkového příjmu energie 
dodaného prostřednictvím tuků. Akcen-
tace ve  všech posledních doporučeních 
renomovaných organizací (WHO, FAO, 
EFSA, USDA) je zaměňovat nasycené 
mastné kyseliny za nenasycené za předpo-
kladu že celkový příjem tuků je v rozmezí 
doporučovaných hodnot. Jedná se vlastně 
o dvojí prospěch. Zároveň snižujeme pří-
jem nasycených mastných kyselin, které 
obecně konzumujeme v nadbytku a měli 
bychom je omezovat. Na druhou stranu 
zvyšujeme příjem potřebných nenasyce-
ných mastných kyselin. 

Není rovněž žádoucí příjem tuků dras-
ticky redukovat, příjem tuků by se měl 
pohybovat v rámci 30 – 35 % celkového 
příjmu energie a to i v případech redukč-
ních diet, kdy se celkový příjem energie 
cíleně snižuje. Porovnáme-li vliv sacharidů 
na poměr celkový/HDL- cholesterol,kte-
rý bývá někdy používán jako komplexní 
rizikový faktor, tak vliv sacharidů zvyšuje 
tento poměr dokonce více, než je vliv tuků 
s převahou nasycených mastných kyselin. 
Z toho vyplývá, že vyřazování tuků ze stra-
vy na úkor sacharidů, může mít negativní 
dopady z pohledu vlivu na lidské zdraví.

Jaké tuky si vybírat? Odpověď je rela-
tivně jednoduchá. V  prvé řadě zále-
ží na  účelu použití. Po  většinu aplikací 
v  teplé kuchyni je vhodnější rostlinný 
olej s vyšší tepelnou stabilitou, který má 
příznivější nutriční složení, než sádlo. Pro 
přímé použití k namazání záleží na slože-
ní mastných kyselin. První volbou je hle-
disko, zda margarin skutečně neobsahu-
je částečně ztužené tuky. To poznáme, že 
obsah transmastných kyselin je nižší než 
v másle. Dalším kritériem spolu s chuťo-
vými a užitnými vlastnostmi, což je věc 
každého jednotlivce, je nižší obsah nasy-
cených mastných kyselin a  vyšší obsah 
nenasycených masných kyselin.

Tyto údaje nejsou vždy dostupné na 
obalech výrobků, proto je účelné v urči-
tých obdobích monitorovat složení výrob-
ků na trhu. Objevují se nové výrobky, někte-
ré opouští trh, může docházet i ke změ-
nám ve  složení výrobků na  trhu. V  la-
boratořích VŠCHT a  Bureau Veritas se 

analyzovalo celkem 62 vzorků margari-
nů, směsných tuků a másel zakoupených 
v prodejní síti koncem roku 2011 a začát-
kem 2012. Vzhledem k rozsahu tabulky 
najdete úplné složení testovaných výrobků 
v zítřejších konferenčních novinách.

Podívejme se však již dnes, jak vychází 
srovnání výrobků z pohledu obsahu nasy-
cených mastných kyselin, které bychom 
měli omezovat, a  preferovanému obsa-
hu polynenasycených mastných kyselin. 
Tabulka I. uvádí pořadí vždy prvních 5 
výrobků setříděných vzestupně podle 
rostoucího obsahu nasycených mast-
ných kyselin a  transmastných kyselin, 
sestupně podle obsahu polynenasycených 
mastných kyselin a sestupně podle obsa-
hu omega 3 mastných kyselin.

Tab. 1. Pořadí prvních 5 výrobků setří-
děných podle obsahu mastných kyselin

Z  tabulky je patrné, že se v  pětici 
výrobků s nejnižším obsahem nasyce-
ných mastných kyselin, nejvyšším obsa-

hem polynenasycených mastných kyse-
lin a zároveň i omega 3 mastných kyselin 
vždy umístily Flora, Flora light a Flora 
pro.activ. 

Z  tohoto pořadí je zřejmé, že konzu-
mací výrobků značky Flora místo jiných 
tuků snižujeme příjem nasycených tuků 
ve stravě a zároveň je nahrazujeme žáda-
nými tuky s vyšším obsahem polynena-
sycených mastných kyselin omega 3 i 6, 
které jako součást pestré a vyvážené stra-
vy udržují správnou hladinu cholesterolu 
v krvi. Výrobky značky Flora mají i vyšší 
podíl omega 3 polynenasycených mast-
ných kyselin, které mohou být v naších 
stravě nedostatkové. Díky svému slo-
žení jsou výrobky Flora doporučovány 
Odbornou společností praktických léka-
řů v množství obvyklém jako součást běž-
ného jídelníčku v rámci dyslipidemických 
režimových opatření.

doc. Ing. Jiří Brát, CSc. 

Pořadí TOP 5 nejnižší SAFA + TFA TOP 5 nejvyšší PUFA TOP 5 nejvyšší omega 3 MK
1. Flora Flora Flora

2. Flora Light Flora pro-activ Flora Light

3. Flora pro-activ Flora Light Flora pro-activ

4. Albert quality + vitamíny Rama Jemně slaná Beviva Omega 3 i 6

5. Albert quality roztíratelný rostlinný tuk Rama MultiVita Rama MultiVita

Naše srdce stále pracuje, aby s námi udrželo tempo. To ale může jen tehdy, když je zdravé.  

Odborná společnost praktických lékařů doporučuje nahrazovat špatné tuky s vysokým obsahem 

nasycených mastných kyselin dobrými tuky s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin. Flora má 

vysoký obsah polynenasycených mastných kyselin, dobrých tuků Omega 3&6, které jako součást pestré 

vyvážené stravy při  zdravém životním stylu  udržují správnou hladinu cholesterolu v krvi a tím i Vaše 

srdce zdravé. Odborná společnost praktických lékařů doporučuje rostlinný tuk Flora.

Pomáhá udržovat srdce zdravé.
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Pondělí 14. 5. 2012
sál Rotunda 13.00 – 14.00 hod.

PŘEDSEDAJÍCÍ:
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 
Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD.
Účinná a bezpečná antikoagulační léčba 
 - warfarin vs. dabigatran

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA
Pradaxa v klinické praxi 2012 - jak na to?

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Postavení dabigatranu 
ve specifických stavech

Panelová diskuze

Úterý 15. 5. 2012
sál Praha 13.00 – 14.00 hod.

PŘEDSEDAJÍCÍ:
Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc.
Přístup „2 v 1“ – optimální strategie pro léčbu 
hypertenze

Prof. MUDr. Jiří Widimský  jr. 
Výhody fixní kombinace telmisartanu 
a amlodipinu v klinické praxi

MUDr. Jan Václavík, PhD.
Twynsta – 12 měsíců zkušeností 
v praxi kardiologa 

Diskuze

GENERÁLNÍ SPONZOR XX. VÝROČNÍHO SJEZDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA SYMPOZIA

JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ  
PRO RIZIKOVÉ HYPERTONIKY

KLÍČ K ÚČINNĚJŠÍ PREVENCI 
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Všimněte si prosím změny v informacích o léčivém přípravku.
Zkrácená informace o přípravku PRADAXA®: Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 110/150mg dabigatranum etexilatum. Indikace: Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární 
fibrilací síní s jedním nebo více následujícími rizikovými faktory: cévní mozková příhoda, tranzitorní ischemická ataka nebo systémová embolie v anamnéze; ejekční frakce levé komory < 40%; symptomatické srdeční selhání tř. 2 či vyšší 
dle klasifikace NYHA; věk ≥ 75 let; věk ≥ 65 let spojený s jedním z následujících onemocnění: diabetes mellitus, ischemická choroba srdeční nebo hypertenze. Dávkování a způsob podání: Doporučená denní dávka je 300 mg 
(1 tob. po 150 mg 2x denně). Léčba musí být dlouhodobá. Tobolku polykat celou, neotvírat, protože tím může být zvýšeno riziko krvácení. Dávka 220 mg (1 tob. po 110 mg 2x denně) - věk 80 let a vyšší, současné užívání verapamilu. Zvážit 
dávku 220 mg (1 tob. po 110 mg 2x denně): věk 75 až 80 let, pokud je riziko tromboembolie nízké a riziko krvácení vysoké; jedinci s gastritidou, esofagitidou nebo s gastroesofageálním refluxem; CrCl 30 - 50 ml/min a současné vysoké 
riziko krvácení. Funkce ledvin by měla být zhodnocena výpočtem CrCl před zahájením léčby, aby byli vyloučeni pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin (tj. CrCl < 30 ml/min). U pacientů léčených přípravkem Pradaxa by měla být funkce 
ledvin posouzena nejméně 1x ročně nebo častěji podle potřeby. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo pomocnou látku přípravku, těžká porucha funkce ledvin (CrCl < 30 ml/min), klinicky významné krvácení, organická 
léze s rizikem krvácení, porucha hemostázy, porucha funkce jater nebo jaterní onemocnění ovlivňující přežití, souběžná léčba systémově podávaným ketokonazolem, cyklosporinem, itrakonazolem a takrolimem. Zvláštní upozornění: 
Nedoporučuje se podávat pacientům s dvojnásobným zvýšením hodnot jaterních testů nad horní hranici normy. Faktory spojené se zvýšenou plazm. koncentrací dabigatranu: CrCl 30-50 ml/min, věk ≥ 75 let, hmotnost < 50 kg, 
současné podávání silných inhibitorů glykoproteinu P (např. amiodaronu, chinidinu, verapamilu). Dabigatran 150 mg 2x denně byl spojen s vyšším výskytem závažných gastrointestinálních krvácení. Pozorováno u pacientů 75 let a 
starších. K prevenci možno podat PPI. Opatrně podávat u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení. Faktory zvyšující riziko krvácení: věk ≥ 75 l., CrCl 30-50ml/min., současné podávání silných inhibitorů glykoproteinu P, hmotnost < 50 kg, 
ASA, klopidogrel, NSAID, SSRI, SNRI, poruchy koagulace, trombocytopenie, funkční defekty krevních destiček, aktivní vředová choroba, nedávné gastrointestinální krvácení, nedávná biopsie nebo závažné zranění, nedávné intrakraniální 
krvácení, chirurgický výkon v oblasti mozku, míchy nebo oka, bakteriální endokarditida. Riziko krvácení může být zvýšené při současné léčbě SSRI nebo SNRI. Akutní chirurgický a jiný výkon: léčbu dočasně přerušit; pokud je to možné, 
výkon odložit nejméně o 12 hod. Nedoporučuje se podávat u pacientů podstupujících anestezii s pooperačním ponecháním epidurálně zavedeného katetru. Interakce: Nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární heparin a deriváty 
heparinu, (fondaparinux, desirudin), trombolytika, antagonisty receptoru GPIIb/IIIa, tiklopidin, prasugrel, dextran, sulfinpyrazon, rivaroxaban a antagonisté vitamínu K - souběžné podávání nebylo zkoumáno a může být zvýšené riziko 
krvácení. Současné podávání ASA, klopidogrelu, NSAID může zvýšit riziko krvácení. Dabigatran etexilát a dabigatran nejsou metabolizovány v systému cytochromu P450, proto nejsou předpokládány související lékové interakce. Silné 
Inhibitory glykoproteinu P: amiodaron, verapamil, chinidin, ketokonazol, klarithromycin – pečlivé sledování, k identifikaci zvýšeného riziko krvácení možno použít aPTT a dTT testy. Vyhnout se současnému podávání se silnými induktory 
glykoproteinu P (třezalka tečkovaná, karbamazepin, rifampicin). Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným je krvácení. Hlášeny jako časté: anémie, epistaxe, gastrointestinální poruchy – krvácení, bolest břicha, průjem, dyspepsie, nauzea, 
abnormální jaterní funkce, abnormální hodnoty funkčních jaterních testů. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Datum poslední revize textu: 04/2012 Držitel 
rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo Registrační č.: Pradaxa 110mg EU/1/08/442/005-007,014, Pradaxa 150mg EU/1/08/442/011-012 Přípravek schválen i v indikaci 
Primární prevence žilních tromboembolií u dospělých pacientů po elektivní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu. Výdej pouze na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. Před podáním se seznamte s úplnou informací o přípravku. 

Zkrácená informace o přípravku: TWYNSTA® 80 mg/5 mg tablety, 80 mg/10mg tablety. Složení: TWYNSTA® 80 mg/5 mg: 1 tableta telmisartanum 80mg a amlodipinum 5mg, TWYNSTA® 80 mg/10 mg: 1 tableta 
telmisartanum 80mg a amlodipinum 10 mg. Léková forma: Tableta. Indikace: Léčba esenciální hypertenze. Přídavná léčba: Přípravek TWYNSTA je indikován u dospělých pacientů, jejichž krevní tlak není adekvátně kontrolován 
amlodipinem. Substituční léčba: Dospělí pacienti, kteří užívají telmisartan a amlodipin ve formě jednosložkových přípravků, mohou užívat tablety přípravku TWYNSTA, který obsahuje stejnou dávku jednotlivých složek. Dávkování 
a způsob podání: Doporučená dávka je 1 tableta denně. Maximální doporučená dávka je 1 tableta přípravku TWYNSTA 80 mg/10 mg denně. Přípravek TWYNSTA je určen k dlouhodobé léčbě. Přípravek TWYNSTA lze užívat 
s jídlem nebo bez jídla, spolu s dostatečným množstvím tekutiny. Zvláštní skupiny pacientů: Poškození funkce ledvin: U pacientů se závažným poškozením funkce ledvin nebo podstupujících hemodialýzu je třeba opatrnosti, 
protože amlodipin a telmisartan nejsou dialyzovatelné. Poškození funkce jater: U pacientů s mírným až středně závažným poškozením funkce jater je nutno přípravek TWYNSTA podávat se zvýšenou opatrností. U telmisartanu 
by dávka neměla překročit 40 mg jednou denně. Podávání přípravku TWYNSTA je kontraindikováno u pacientů se závažným poškozením funkce jater. Pediatričtí pacienti: U dětí do 18 let se nedoporučuje. Kontraindikace: 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na některou pomocnou látku, 2. a 3. trimestr těhotenství, obstrukce žlučovodů, závažné poškození funkce jater, šok (vč. kardiogeního), závažná hypotenze, obstrukce výtokové části levé 
komory, hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu. Zvláštní upozornění: Léčba nesmí být zahájena během těhotenství. Podávat se zvýšenou opatrností u mírného až středně závažného 
poškození funkce jater. Bilaterální stenóza renálních arterií či stenóza renální arterie jediné funkční ledviny: hrozí zvýšené riziko těžké hypotenze a renální nedostatečnost. Renální poškození: pravidelné sledování sérových hladin 
draslíku a kreatininu. Podávání přípravků ovlivňujících RAAS může vést k hyperkalemii, zvážit současné podání. Obsahuje sorbitol, nevhodné pro pacienty s vrozenou intolerancí fruktózy. Interakce: Nedoporučuje se současně 
podávat draslík šetřící diuretika nebo přípravky obsahující draslík, lithium (nutné sledování koncentrací v  séru). Opatrnost při současném podání: NSA. Zvažovat: jiná antihypertenziva, kortikosteroidy (systémové podání). 
Současné podávání amlodipinu a grapefruitu /grapefruitové šťávy se nedoporučuje. Nežádoucí účinky: Celkový výskyt nežádoucích účinků přípravku TWYNSTA v programu klinických studií byl nízký. Nejčastější nežádoucí 
účinky zahrnují závratě a periferní edém. Vzácně se může objevit závažná synkopa. Doba použitelnosti: 3 roky.  Zvláštní opatření pro uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, 
aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Druh obalu a velikost balení: Aluminium/aluminium blistry (PA/Al/PVC/Al) v krabičce obsahující 14, 28 tablet. Registrační číslo: 80/10 mg: EU/1/10/648/022 - 14 tablet, 
EU/1/10/648/023 - 28 tablet, 80/5 mg: EU/1/10/648/015 - 14 tablet, EU/1/10/648/016 - 28 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein 
Německo. Poslední revize textu: 07/2011. Výdej přípravku je  vázán na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním léku se seznamte s úplnou informací o přípravku.  
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. , Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, tel.: + 420 234 655 111

Pondělí 14. 5. 2012
sál Rotunda 13.00 – 14.00 hod.

PŘEDSEDAJÍCÍ:
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 
Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD.
Účinná a bezpečná antikoagulační léčba 
 - warfarin vs. dabigatran

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA
Pradaxa v klinické praxi 2012 - jak na to?

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Postavení dabigatranu 
ve specifických stavech

Panelová diskuze

Úterý 15. 5. 2012
sál Praha 13.00 – 14.00 hod.

PŘEDSEDAJÍCÍ:
Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc.
Přístup „2 v 1“ – optimální strategie pro léčbu 
hypertenze

Prof. MUDr. Jiří Widimský  jr. 
Výhody fixní kombinace telmisartanu 
a amlodipinu v klinické praxi

MUDr. Jan Václavík, PhD.
Twynsta – 12 měsíců zkušeností 
v praxi kardiologa 

Diskuze

GENERÁLNÍ SPONZOR XX. VÝROČNÍHO SJEZDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA SYMPOZIA

JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ  
PRO RIZIKOVÉ HYPERTONIKY

KLÍČ K ÚČINNĚJŠÍ PREVENCI 
CMP U FIBRILACE SÍNÍ
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Všimněte si prosím změny v informacích o léčivém přípravku.
Zkrácená informace o přípravku PRADAXA®: Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 110/150mg dabigatranum etexilatum. Indikace: Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární 
fibrilací síní s jedním nebo více následujícími rizikovými faktory: cévní mozková příhoda, tranzitorní ischemická ataka nebo systémová embolie v anamnéze; ejekční frakce levé komory < 40%; symptomatické srdeční selhání tř. 2 či vyšší 
dle klasifikace NYHA; věk ≥ 75 let; věk ≥ 65 let spojený s jedním z následujících onemocnění: diabetes mellitus, ischemická choroba srdeční nebo hypertenze. Dávkování a způsob podání: Doporučená denní dávka je 300 mg 
(1 tob. po 150 mg 2x denně). Léčba musí být dlouhodobá. Tobolku polykat celou, neotvírat, protože tím může být zvýšeno riziko krvácení. Dávka 220 mg (1 tob. po 110 mg 2x denně) - věk 80 let a vyšší, současné užívání verapamilu. Zvážit 
dávku 220 mg (1 tob. po 110 mg 2x denně): věk 75 až 80 let, pokud je riziko tromboembolie nízké a riziko krvácení vysoké; jedinci s gastritidou, esofagitidou nebo s gastroesofageálním refluxem; CrCl 30 - 50 ml/min a současné vysoké 
riziko krvácení. Funkce ledvin by měla být zhodnocena výpočtem CrCl před zahájením léčby, aby byli vyloučeni pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin (tj. CrCl < 30 ml/min). U pacientů léčených přípravkem Pradaxa by měla být funkce 
ledvin posouzena nejméně 1x ročně nebo častěji podle potřeby. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo pomocnou látku přípravku, těžká porucha funkce ledvin (CrCl < 30 ml/min), klinicky významné krvácení, organická 
léze s rizikem krvácení, porucha hemostázy, porucha funkce jater nebo jaterní onemocnění ovlivňující přežití, souběžná léčba systémově podávaným ketokonazolem, cyklosporinem, itrakonazolem a takrolimem. Zvláštní upozornění: 
Nedoporučuje se podávat pacientům s dvojnásobným zvýšením hodnot jaterních testů nad horní hranici normy. Faktory spojené se zvýšenou plazm. koncentrací dabigatranu: CrCl 30-50 ml/min, věk ≥ 75 let, hmotnost < 50 kg, 
současné podávání silných inhibitorů glykoproteinu P (např. amiodaronu, chinidinu, verapamilu). Dabigatran 150 mg 2x denně byl spojen s vyšším výskytem závažných gastrointestinálních krvácení. Pozorováno u pacientů 75 let a 
starších. K prevenci možno podat PPI. Opatrně podávat u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení. Faktory zvyšující riziko krvácení: věk ≥ 75 l., CrCl 30-50ml/min., současné podávání silných inhibitorů glykoproteinu P, hmotnost < 50 kg, 
ASA, klopidogrel, NSAID, SSRI, SNRI, poruchy koagulace, trombocytopenie, funkční defekty krevních destiček, aktivní vředová choroba, nedávné gastrointestinální krvácení, nedávná biopsie nebo závažné zranění, nedávné intrakraniální 
krvácení, chirurgický výkon v oblasti mozku, míchy nebo oka, bakteriální endokarditida. Riziko krvácení může být zvýšené při současné léčbě SSRI nebo SNRI. Akutní chirurgický a jiný výkon: léčbu dočasně přerušit; pokud je to možné, 
výkon odložit nejméně o 12 hod. Nedoporučuje se podávat u pacientů podstupujících anestezii s pooperačním ponecháním epidurálně zavedeného katetru. Interakce: Nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární heparin a deriváty 
heparinu, (fondaparinux, desirudin), trombolytika, antagonisty receptoru GPIIb/IIIa, tiklopidin, prasugrel, dextran, sulfinpyrazon, rivaroxaban a antagonisté vitamínu K - souběžné podávání nebylo zkoumáno a může být zvýšené riziko 
krvácení. Současné podávání ASA, klopidogrelu, NSAID může zvýšit riziko krvácení. Dabigatran etexilát a dabigatran nejsou metabolizovány v systému cytochromu P450, proto nejsou předpokládány související lékové interakce. Silné 
Inhibitory glykoproteinu P: amiodaron, verapamil, chinidin, ketokonazol, klarithromycin – pečlivé sledování, k identifikaci zvýšeného riziko krvácení možno použít aPTT a dTT testy. Vyhnout se současnému podávání se silnými induktory 
glykoproteinu P (třezalka tečkovaná, karbamazepin, rifampicin). Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným je krvácení. Hlášeny jako časté: anémie, epistaxe, gastrointestinální poruchy – krvácení, bolest břicha, průjem, dyspepsie, nauzea, 
abnormální jaterní funkce, abnormální hodnoty funkčních jaterních testů. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Datum poslední revize textu: 04/2012 Držitel 
rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo Registrační č.: Pradaxa 110mg EU/1/08/442/005-007,014, Pradaxa 150mg EU/1/08/442/011-012 Přípravek schválen i v indikaci 
Primární prevence žilních tromboembolií u dospělých pacientů po elektivní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu. Výdej pouze na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. Před podáním se seznamte s úplnou informací o přípravku. 

Zkrácená informace o přípravku: TWYNSTA® 80 mg/5 mg tablety, 80 mg/10mg tablety. Složení: TWYNSTA® 80 mg/5 mg: 1 tableta telmisartanum 80mg a amlodipinum 5mg, TWYNSTA® 80 mg/10 mg: 1 tableta 
telmisartanum 80mg a amlodipinum 10 mg. Léková forma: Tableta. Indikace: Léčba esenciální hypertenze. Přídavná léčba: Přípravek TWYNSTA je indikován u dospělých pacientů, jejichž krevní tlak není adekvátně kontrolován 
amlodipinem. Substituční léčba: Dospělí pacienti, kteří užívají telmisartan a amlodipin ve formě jednosložkových přípravků, mohou užívat tablety přípravku TWYNSTA, který obsahuje stejnou dávku jednotlivých složek. Dávkování 
a způsob podání: Doporučená dávka je 1 tableta denně. Maximální doporučená dávka je 1 tableta přípravku TWYNSTA 80 mg/10 mg denně. Přípravek TWYNSTA je určen k dlouhodobé léčbě. Přípravek TWYNSTA lze užívat 
s jídlem nebo bez jídla, spolu s dostatečným množstvím tekutiny. Zvláštní skupiny pacientů: Poškození funkce ledvin: U pacientů se závažným poškozením funkce ledvin nebo podstupujících hemodialýzu je třeba opatrnosti, 
protože amlodipin a telmisartan nejsou dialyzovatelné. Poškození funkce jater: U pacientů s mírným až středně závažným poškozením funkce jater je nutno přípravek TWYNSTA podávat se zvýšenou opatrností. U telmisartanu 
by dávka neměla překročit 40 mg jednou denně. Podávání přípravku TWYNSTA je kontraindikováno u pacientů se závažným poškozením funkce jater. Pediatričtí pacienti: U dětí do 18 let se nedoporučuje. Kontraindikace: 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na některou pomocnou látku, 2. a 3. trimestr těhotenství, obstrukce žlučovodů, závažné poškození funkce jater, šok (vč. kardiogeního), závažná hypotenze, obstrukce výtokové části levé 
komory, hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu. Zvláštní upozornění: Léčba nesmí být zahájena během těhotenství. Podávat se zvýšenou opatrností u mírného až středně závažného 
poškození funkce jater. Bilaterální stenóza renálních arterií či stenóza renální arterie jediné funkční ledviny: hrozí zvýšené riziko těžké hypotenze a renální nedostatečnost. Renální poškození: pravidelné sledování sérových hladin 
draslíku a kreatininu. Podávání přípravků ovlivňujících RAAS může vést k hyperkalemii, zvážit současné podání. Obsahuje sorbitol, nevhodné pro pacienty s vrozenou intolerancí fruktózy. Interakce: Nedoporučuje se současně 
podávat draslík šetřící diuretika nebo přípravky obsahující draslík, lithium (nutné sledování koncentrací v  séru). Opatrnost při současném podání: NSA. Zvažovat: jiná antihypertenziva, kortikosteroidy (systémové podání). 
Současné podávání amlodipinu a grapefruitu /grapefruitové šťávy se nedoporučuje. Nežádoucí účinky: Celkový výskyt nežádoucích účinků přípravku TWYNSTA v programu klinických studií byl nízký. Nejčastější nežádoucí 
účinky zahrnují závratě a periferní edém. Vzácně se může objevit závažná synkopa. Doba použitelnosti: 3 roky.  Zvláštní opatření pro uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, 
aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Druh obalu a velikost balení: Aluminium/aluminium blistry (PA/Al/PVC/Al) v krabičce obsahující 14, 28 tablet. Registrační číslo: 80/10 mg: EU/1/10/648/022 - 14 tablet, 
EU/1/10/648/023 - 28 tablet, 80/5 mg: EU/1/10/648/015 - 14 tablet, EU/1/10/648/016 - 28 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein 
Německo. Poslední revize textu: 07/2011. Výdej přípravku je  vázán na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním léku se seznamte s úplnou informací o přípravku.  
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. , Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, tel.: + 420 234 655 111
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Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 

dovoluji si si Vás pozvat jménem společnosti Bayer na slavnostní sympózium u příležitosti 
uvedení nových indikací přípravku Xarelto. Odborné setkání se koná v rámci XX. Výročního 
sjezdu České kardiologické společnosti.

S úctou

Dr. Antonio Payano
Managing Director, Bayer ČR a SR

DNES (neděle 13. 5. 2012)

Kongresové centrum Holiday Inn
od 16.00 hodin

Pro účastníky sympózia je připraveno občerstvení po ukončení odborného programu.
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předsedající: doc. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA

 Aspirin Protect – stálice v prevenci kardiovaskulárních onemocnění
 doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

 Xarelto – farmakologický profil
 doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

 Xarelto v léčbě a sekundární prevenci hluboké žilní trombózy
 doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

 Xarelto v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní
 MUDr. Petr Janský, Ph.D.




