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Rozhovor s předsedou Organizačního výboru
XX. výročního sjezdu ČKS
SN Zastáváte pozici předsedy organizačního výboru největší odborné akce v České republice. Jak
probíhala příprava sjezdu? Co
bylo při této činnosti nejtěžší?
Příprava probíhá tradičně celý
rok. Po skončení jednoho sjezdu
začíná organizace dalšího. Jednou
z nejtěžších otázek bylo zajištění
dostatečných finančních prostředků, zvláště v době ekonomické krize
a přísných regulačních opatření.

doc. MUDr. Jan Harrer, CSc.
(strana 2)

Luklova
přednáška

prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.
(strana 2)

SN Ohledně odborného programu – v několika paralelních sekcích zazní skoro 700 příspěvků.
Lišila se předsjezdová příprava
od předchozích let?
Určitě ano, protože jsme zvolili mírně jinou strategii, abychom
nastínili nové pohledy. Zcela inovativní jsou mezioborová sympózia, která přinášejí názorné pohledy na jednu problematiku více
pracovních skupin. To je pro mě
dobrým důkazem, že terapie, které
zde prezentujeme, jsou všeobecně
platné a ve shodě více odborných
společností.
SN Existuje blok nebo přednášky,
na které byste obzvláště rád upozornil?
Rád bych upozornil na sdělení,
která akcentují nové terapie, což
je otázka nových antikoagulancií.
Druhým okruhem jsou nefarma-

doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC

kologické terapie, které zde budou
prezentovány jako první léčebné
výsledky u pacientů s rezistentní
hypertenzí formou katetrizační
renální denervace.
SN Letos oceníte Zlatou medailí
i zahraničního odborníka – nejslavnějšího žijícího kardiologa
prof. Eugena Braunwalda. Co Vás
vedlo k této změně? Bude možné
se s profesorem Braunwaldem setkat osobně?
Profesor Braunwald je ikonou
světové kardiologie a my jsme byli
velice rádi, že přijal ocenění České
kardiologické společnosti. V Brně
nebude přítomen, ale přijede
na podzim na významnou mezinárodní akci v Praze. Při této příležitosti mu předá ocenění předseda
ČKS – profesor Petr Widimský.

SN Jaké jsou organizační novinky na letošním jubilejním sjezdu?
Novinek je celá řada. Prvním
velkým tématem jsou sympozia
věnována problematice prevencí
cévních mozkových příhod u pacientů s fibrilací síní při užití nových
molekul antikoagulancií.
Dalším tématem je nefarmakologická léčba rezistentní hypertenze
včetně stanoviska ČSH a ČKS. Diskutovány budou nové doporučené
postupy, nové molekuly u pacientů
s ICHS, problematika telekardiologie a telemedicíny v kardiologii.
Do novinek patří také společná
sympózia několika Pracovních skupin ČKS, kdy na společný odborný
problém je nahlíženo z různého
úhlu pohledu.
SN Jaké aktivity plánujete v rámci Výročního sjezdu mimo areál
BVV?
Tradiční akcí bude Kardioběh
Jiřího Tomana a dnes již tradiční
soutěž v Nordic Walking. V úterý
bude nová akce, která je zaměřena
na obyvatele města Brna a má sloužit k edukaci v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Touto akcí
se ČKS otvírá obecnému vzdělávání
občanům České republiky a tento
koncept by pak mohl následovat
v různých městech ČR.
pokračování na straně 3

PS
Srdeční selhání

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC
(strana 3)
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doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
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GENERÁLNÍ SPONZOR
XX. VÝROČNÍHO SJEZDU
ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA SYMPOZIUM

KLÍČ K ÚČINNĚJŠÍ PREVENCI
CMP U FIBRILACE SÍNÍ
Pondělí 14. 5. 2012
sál Rotunda 13.00 – 14.00 hod.

P Ř E D SEDA J Í C Í :
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD.
P Ř E D N Á Š EJ Í C Í :
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
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Ž i vo t o pi s d o c . M U D r . Ja na H a rre r a , C S c .

doc. MUDr. Jan Harrer, CSc.

Po promoci na Lékařské fakultě
UK v Hradci Králové v roce 1976
začal pracovat na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Hradec
Králové jako sekundární lékař
a od r. 1980 jako odborný asistent
katedry chirurgie. V letech 1985
až 2004 zastával funkci vedoucího
lékaře oddělení hrudní chirurgie
a od roku 2005 je přednostou kardiochirurgické kliniky.
Do prvé atestace z chirurgie
(1980) a ještě několik let poté se
věnoval převážně všeobecné chirurgii. Po složení druhé atestace
z chirurgie (1985) se více zabýval hrudní chirurgií a publikoval
práce o problematice mezoteliomu pleury, o plicních nádorech
a o chylotoraxu.
V dalším období se již orientoval především na kardiochirurgii.
Nejprve publikoval práce s tématikou pooperační péče (sledová-

ní minutového srdečního výdeje
termodilucí, vývoj minutového
srdečního výdeje po srdečních
operacích, a ovlivnění kardiálních
funkcí řízenou ventilací).
V roce 1992 obhájil kandidátskou disertační práci s tématem“
Chirurgická léčba ischemické
choroby srdeční.
V roce 2002 obhájil habilitační
práci: Endarterektomie koronárních tepen v chirurgické léčbě
ICHS.
Atestaci z kardiochirurgie složil
v roce 1995 a na podkladě splnění podmínek Evropské kardiochirurgické společnosti mu byla
přiznána kvalifikace „Fellow of
European board of thoracic and
cardiovascular surgeons“ (evropská kardiochirurgická atestace)
/1999/.
Z koronární chirurgie publikoval práce o indikacích k chirurgické léčbě ischemické choroby
srdeční a o chirurgických možnostech v léčbě těžkého difúzního postižení koronárních tepen.
Od roku 1997 v Hradci Králové
zahájil a rozvinul chirurgickou
léčbu ischemické choroby srdeční
bez mimotělního oběhu a rovněž
miniinvazivní koronární chirurgii z limitovaných přístupů. Operace ischemické choroby srdeční
z krátké přední torakotomie je
v Hradci Králové častěji používána a soubor téměř 800 takto odoperovaných pacientů patří mezi

největší. Republikovou prioritou
doc. Harrera bylo zavedení axilokoronárních rekonstrukcí při reoperacích v koronární chirurgii.
Doc. Harrer se účastnil též zavádění miniinvazivních revaskularizačních operací srdce na jiných
pracovištích v ČR i mimo republiku.
V posledním roce se spolupodílel na zavedení transkatetrových implantací aortální chlopně.
Transapikální implantace aortální
chlopně byla republikovou prioritou.
Celkem doc. Harrer zpracoval
nebo se podílel na zpracování
více než 100 vědeckých publikací
a přednesl více než 260 vědeckých
přednášek.
Absolvoval několik odborných
pobytů na zahraničních pracovištích: Velká Británie, Finsko, Norsko, Egypt, Rakousko, USA.
V posledních 10 letech byl členem redakční rady časopisu Kardiorevue. V současné době je
členem redakční rady časopisu
Intervenční a akutní kardiologie.
Z profesních organizací je členem České společnosti kardiovaskulární chirurgie, České kardiologické společnosti, Evropské
asociace kardiotorakální chirurgie, Mezinárodní společnosti pro
miniinvazivní srdeční chirurgii.
MUDr. Harrer je ženatý, má dva
dospělé syny. Mezi jeho koníčky
patří příroda, sport, kultura.

Antitrombotická léčba včera, dnes a zítra

prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.

Následky trombózy v cévním řečišti, ať již v arteriálním či žilním
systému nebo v levé síni u nemocných s fibrilací síní, dohromady
představují daleko nejčastější mechanismus úmrtí v moderním
světě. Pozornost věnovaná vzniku a možnostem léčby trombózy ovlivňuje vývoj kardiologie již
mnoho desetiletí.
Jako antitrombotickou léčbu rozumíme léčbu fibrinolytickou, antikoagulační a protidestičkovou.
I když tradiční antitrombotika
jsou známa již od počátku minulého století, po mnoho desítek let zůstávaly pro klinické použití pouze 3
klasické léky. Antagonista vitamínu K warfarin, nepřímý inhibitor

trombinu nefrakcionovaný heparin a inhibitor tromboxanu v destičkách – kyselina acetylsalicylová. Později začala být s úspěchem
u akutních koronárních syndromů
či některých forem plicní embolie
a periferních cévních uzávěrů používána fibrinolytická léčba.
V poslední době je pozornost
upřena na nová léčiva ve skupině
přímých i nepřímých inhibitorů
trombinu či faktoru Xa a inhibitorů destičkových ADP receptorů.
Úspěšný rozvoj protidestičkové
léčby umožnil současný rozvoj
intervenční kardiologie a součinnost katetrizační a antitrombotické léčby umožnila radikální změnu v léčbě akutních koronárních
syndromů, především s elevacemi
úseku ST na EKG. Rovněž byla
významně zlepšena prognóza nemocných s fibrilací síní v rámci
prevence systémových embolizací.
Studie CURE a PCI-CURE prokázala významný efekt clopidogrelu
jako součást duální antiagregační
léčby u nemocných s akutními koronárními syndromy a ve studiích
TRITON-TIMI 38 byla prokázána
účinnost nového inhibitoru ADP
receptoru na destičkách prasugrelu
pokud jde o výskyt ischemických

úterý 15. května
10.35 na stánku ČSH

slavnostní přednáška

Koronární chirurgie včera, dnes a zítra
Mezi nejvýznamnější milníky rozvoje koronární chirurgie patří použití pediklu arteria thoracica interna
/mammaria/ sinistra (LIMA) k implantaci do ischemického myokardu (Vineberg, 1946). První přímá
revaskularizace koronárních tepen
(endarterektomie) byla provedena na bijícím srdci (Bailey, 1957).
Taktéž první aortokoronární bypass
na pravou koronární tepnu pomocí
štěpu z velké safény byl proveden
bez mimotělního oběhu na bijícím
srdci (Sabiston, 1962). Kolessov,
1966 publikoval své zkušenosti
s použitím LIMA, kterou napojoval
z přístupu anterolaterální torakotomie na ramus interventricularis
anterior (RIA). Po zavedení revaskularizačních výkonů myokardu
s užitím mimotělního oběhu se tyto
výkony značně rozšířily.
Přesto, že došlo v souvislosti s rozvojem a se zdokonalováním intervenčních katetrizačních metod
k určité restrikci v chirurgické léčbě ICHS, tato léčba má nadále své
významné postavení. Chirurg však
převážně řeší ty stavy, které již intervenční kardiolog řešit nemůže, nebo
stavy, které by byly k intervenčnímu
řešení až příliš rizikové (např. postižení kmene levé koronární tepny,
bifurkační stenózy, „in stent“ stenózy, difusní změny). Na podkladě vyhodnocení některých významných
studií je dnes prokázáno, že chirurgická léčba má ve srovnání s katetrizační léčbou i méně vynucených

reintervencí a i lepší dlouhodobější
přežívání (studie Syntax). Toto se
odrazilo i ve společných guidelines
Evropské kardiologické společnosti
(ESC) a Evropské asociace kardiotorakální chirurgie (EACTS).
K dalšímu zlepšení potenciálu chirurgické léčby ischemické choroby
srdeční může chirurgická léčba
nabídnout ještě častější využívání
tepenných revaskularizací (především s využitím obou mamárních
tepen) s vynikajícími dlouhodobými výsledky. Ne zcela využitý potenciál rozvoje koronární chirurgie
tkví v možnosti operování s menší
zátěží pro pacienta. Menší invazivnost spočívá v méně invazivních
přístupových cestách (operování
z krátké přední torakotomie, endoskopicky prováděné či robotické
výkony). Starší a polymorbidní nemocní profitují z méně zatěžujících
revaskularizací bez užití mimotělního oběhu. Vyhodnocení výhodnosti
„of-pump“ operování nám přinesou
výsledky studie CORONARY, které
se rovněž Česká republika účastnila. K plnému využití potenciálu miniinvazivnosti je potřebné, aby byla
dokonale osvojena technika těchto
výkonů. Velký a dosud neúplně využitý potenciál spočívá ve spolupráci
chirurga s kardiologem v tzv. hybridních výkonech.
doc. MUDr. Jan Harrer, CSc.
Kardiochirurgická klinika, FN,
500 05 Hradec Králové

Inzerce

příhod, i když za cenu vyššího výskytu krvácení. Další studie PLATO prokázala významné zlepšení
přežívání u nemocných léčených
ticagrelorem ve srovnání s clopidogrelem bez vyššího výskytu krvácivých komplikací.
U nemocných s fibrilací síní máme k dispozici rovněž nová antikoagulancia, především dabigatran,
který prokázal vyšší účinnost bez
zvýšeného rizika krvácení ve studii
RE-LY, a dále rivaroxaban, který
prokázal účinnost ve studii ROCKET AF a apixaban ve studii ARISTOTLE.
V současné době s narůstající řadou nových antitrombotik začíná
být problémem především výběr
jejich vhodné kombinace a prevence krvácivých komplikací. Ty
podobně jako ischemické příhody
v důsledku trombózy mohou být
zdrojem zvýšené mortality. Hledání ideálního antitrombotika proto
ještě neskončilo.
prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.
I. interní kardioangiologická klinika
Lékařské fakulty UK a Fakultní
nemocnice v Hradci Králové

Slavnostní křest nového časopisu

České společnosti pro hypertenzi
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dokončení ze strany 1

SN Vedle odborného programu
jste připravili i program společenský. Na co se mohou účastníci těšit?
Společenský program je nedílnou
součástí každého Výročního sjezdu ČKS. Kromě standardního zahájení, které letos proběhlo ve velmi příjemném duchu, chystáme
na úterý Galavečer ČKS. Letos bude
věnován historii ČKS, kde se můžou účastníci těšit na historii ČKS
i Brněnského výstaviště. Například
bude možno shlédnout příjezd prezidenta Masaryka u příležitosti otevření Brněnského výstaviště v roce
1929. Oceněni budou také vítězové

kategorie „To nejlepší z české kardiologie“, posterových sekcí, Sekce
mladých kardiologů a sportovních
akcí. Také hudební doprovod bude
velmi zajímavý, kde bude vystupovat skupina Charlie Straight a mistr
Karel Gott.
SN Jak jste spokojen se zájmem
lékařů a nelékařských pracovníků
o tuto nejvýznamnější odbornou
akci?
Přestože počet účastníků je nižší než v předchozích letech, jsem
v zásadě spokojen. Musíme počítat
se dvěma faktory – obecně jsou to
regulační mechanizmy, které jsou
dány směrem z ministerstva zdravotnictví ČR a nový zákon, který

reguluje účast kolegů a kolegyň ze
Slovenské republiky.
SN Co byste rád v budoucnosti
při organizaci sjezdu změnil?
Bude větší prostor pro prezentaci živých vystoupení a záznamů
z nových výkonů, které budou lépe
představitelné pro kolegy z ambulantní sféry. Myslím, že se osvědčí
i společné sekce Pracovních skupin
ČKS a dále bychom rádi rozšířili
aktivity o spolupráci s nekardiologicky orientovanými odbornými společnostmi, jako je Česká
neurologická společnost ČLS JEP,
protože problematika fibrilace síní
a cévních mozkových příhod je to,
co nás spojuje. Dalším bodem je

forma e-learningu, zvláště pro lékaře v přípravě na kardiologickou
atestaci. Zvažujeme formu provedení, která bude pravděpodobně
s doc. Duškem i IBA Brno.
SN Zazněla výrazně pozitivní
zpráva od profesora Vítovce
na včerejší Valné hromadě týkající
se kladné ekonomické bilance Výročních sjezdů, které jsou spojeny
s Vaším předsednictvím organizačního výboru. Jakou máte vizi
do budoucna?
To, co dělám, není moje vlastní
prezentace, ale práce pro ČKS je
pro mě skutečně velkou radostí. Pro
mě je důležité, aby sjezd měl pozitivní ekonomickou bilanci, protože

je jeden z hlavních zdrojů příjmů
naší společnosti, které znamenají
stabilitu a celou řadu smysluplných
aktivit, jako je zajištění vzdělávání
a podpory mladých kardiologů
či vydávání časopisu Cor et Vasa
v nové podobě. Cílem je udržet
ekonomickou stabilitu při zhoršujících se příjmech a vstupech.
SN Co byste závěrem vzkázal
účastníkům sjezdu?
Byl bych rád, aby Výroční sjezd
ČKS, jako nejvýznamnější a největší odborná akce v ČR, byl formátem
kongresu, který je pro ně atraktivní
a přináší každoročně inovativní poznatky, které jsou transformovatelné do jejich klinické praxe.

Co, jak a proč připravila do odborného programu jubilejního
XX. výročního sjezdu ČKS Pracovní skupina Srdeční selhání?

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Pracovní skupina (PS) Srdeční selhání je co do počtu členů jednou
z největších PS ČKS a tradičně při
přípravě odborného programu pro
výroční sjezdy ČKS jednou z nejaktivnějších. Naše PS pro letošní sjezd
připravila celkem 6 programových
bloků. Na výzvu programového výboru, kterou jsme plně akceptovali,
jsme 4 z těchto programových bloků
připravili ve spolupráci s jinými PS
a věnovali je odborným problémům,
které jsou oběma PS společné.
Tradičně spolupracujeme s PS Kardiovaskulární farmakoterapie, ostatně
řada kardiologů je členy obou PS a dokonce i v současných výborech obou
PS je úzké personální propojení. Pro
letošní sjezd jsme připravili společný programový blok na téma „Nové
léky u srdečního selhání“. V Rotundě
v úterý 15. 5. od 14.15 do 15.15 hod.
zazní přehledové přednášky o 4 no-

vých/novějších lécích, které již našly
nebo teprve v klinických studiích hledají využití v léčbě srdečního selhání.
Jsou to aliskiren (referující J. Špinar),
sildenafil (I. Málek), ivabradin (Vítovec) a eplerenon (J. Hradec).
Hlavní pokrok v léčbě srdečního selhání však v současnosti není
ve farmakoterapii, tam došlo v současnosti k jakési stagnaci a kromě
oněch čtyřech léků, o nichž se bude
mluvit ve výše zmíněném minisymposiu, není na obzoru překvapivě
nic nového. Oblast, ve které naopak
proděláváme v současnosti velmi
bouřlivý rozvoj, je přístrojová léčba. A to především biventrikulární
kardiostimulace (resynchronizační
léčba) a implantace ICD, případně obojí v kombinaci u nemocných
s chronickým srdečním selháním. To
jsou ovšem léčebné metody, které patří do rukou vysoce specializovaných
lékařů na vysoce specializovaných
pracovištích. Každý kardiolog ovšem
musí vědět, pro kterého nemocného
mohou být tyto přístrojové metody
léčby prospěšné, aby své nemocné
správně indikoval a ke specialistům
na specializovaná pracoviště je včas
referoval. Spojili jsme proto síly s PS
Arytmie a trvalá kardiostimulace
a společně jsme připravili minisymposium na téma „Přístrojová léčba
srdečního selhání“. Bude v Rotundě
v úterý 15. 5. odpoledne od 15.25
do 16.25 bezprostředně navazovat

na předchozí minisymposium o nových lécích v léčbě srdečního selhání.
Od arytmologů tam zazní, co říkají
nová doporučení ČKS o srdeční resynchronizační léčbě (M. Táborský)
včetně hraničních indikací k CRT
(V. Vančura) a nakonec se klinický
kardiolog – specialista na srdeční
selhání pokusí zasadit přístrojovou
léčbu do kontextu komplexní péče
o nemocné se srdečním selháním (M.
Hegarová).
Kardiomyopatie zůstávaly na výročních sjezdech ČKS v posledních letech
tak trochu stranou hlavního zájmu.
To se začalo měnit poté, co vznikla
PS Choroby myokardu a perikardu.
Protože dilatační kardiomyopatie je
hlavní příčinou chronického srdečního selhání neischemické etiologie
a naopak srdeční selhání je klinickou manifestací této choroby, spojili
jsme síly obou našich PS a připravili
minisymposium „Dilatační kardiomyopatie od A do Z“ (pondělí 14.
5. v sále Brno v pavilonu E od 11.00
do 12.30 hod.). Názvy přednášek dávají tušit, že to bude opravdu ucelený
postgraduální vzdělávací programový
blok: Klasifikace a klinika dilatačních
kardiomyopatií (D. Zemánek); Myokarditida – zánětlivá kardiomyopatie
(J. Krejčí); Echokardiografie u dilatační kardiomyopatie (T. Paleček);
Magnetická rezonance u dilatační
kardiomyopatie (M. Šramko); Katetrizační metody a CT koronarografie

Časopis Cor et Vasa s novými ambicemi
Od letošního 54. ročníku časopisu naší společnosti – Cor et Vasa
– došlo ve vydávání tohoto časopisu s dlouhou tradicí k několika
zásadním změnám. Tou první je
získání nového nakladatele, který
patří ve světě k největším a nejvýznamnějším nakladatelům v oblasti
medicíny, ale i dalších oborů – je
jím nadkladatelství Elsevier. Výbor ČKS zvolil tohoto vydavatele
především s dlouhodobým cílem
získat pro Cor et Vasa postavení
mezi časopisy s impakt faktorem,
došlo proto i druhé zásadní změně – celé číslo v elektronické formě je vydáváno pouze v anglickém
jazyce. Zachovali jsme také formu
tištěnou, ve které jsou zatím v angličtině původní sdělení, přehledové
článk a kazuistik jsou překládány
do češtiny a v ní také publikovány.
Předpokládáme, že v v tištěné for-

mě – pokud bude dlouhodobě zachována – budeme postupně stále
více článků ponechávat v anglické
verzi, neboť i to jistě přispěje k většímu mezinárodnímu rozšíření
Cor et Vasa, především v tom směru, že se podaři získat jako autory
i špičkové kardiology ze zahraničí.
V tomto směru jsme udělali také
první krok – byla vytvořena mezinárodní redakční rada, do které se
podařilo získat více než sto předních kardiologů z celého světa. První dvě čísla letošního ročníku, která
již máte možnost hodnotit přinesla zatím největší počet původních
sdělení za mnoho posledních roků,
třetí číslo, které v současné době
připravujeme je tzv. „Special issue“,
které bude věnováno pokrokům
a novinkám v intervenční kardiologii. Elektronickou verzi časopisu
naleznete na webových stránkách

(journal homepage): www.elsevier.
com/locate/crvasa vstoupit na tyto
stránky můžete saozřejmě přes
webové stránky ČKS www.kardio-cz.cz .
Redakce časopisu vyzývá i zde
všechny kardiology k aktivní podpoře časopisu, vítáme rukopisy,
které prochází stradfardním recenzním řízením, na kterém se
podílí jak čeští, tak zahraniční kardiologové. Podorobné informace
o tom, jak rukopisy zasílat najdete
jak na webu časopisu, tak v každém
vydaném čísle Cor et Vasa. Těším
se na spolupráci a věřím, spolu
s výborem ČKS, že se tento časopis
podaří zařadit mezi mezinárodně
uznávané kardiologické žurnály.
prof. MUDr. Michael Aschermann,
DrSc., FESC, FACC
vedoucí redaktor Cor et Vasa

u dilatační kardiomyopatie (J. Veselka) a konečně Léčba dilatační kardiomyopatie (L. Špinarová) se závěrečnou panelovou diskuzí. Věříme,
že to bude program pro kardiology
zajímavý a užitečný.
Další minisymposium bude věnováno kardiorenálnímu syndromu
(pondělí 14. 5. v sále Hradec Králové v pavilonu E od 15.25 do 16.25
hod.). Zazní v něm pohled nefrologa
(V. Monhart) a kardiologa (F. Málek)
na tuto klinickou jednotku a na závěr
přehledová přednáška o kardiorenálním syndromu u chronického srdečního selhání (J. Vítovec, J. Špinar aj.
Murín).
S PS Ošetřovatelství v kardiologii
jsme také spolupracovali na přípravě
programového bloku o možnostech
léčby a péče o nemocné s chronickým srdečním selháním (pondělí
14. 5. v sále Morava, pav. A od 9.30
do 10.30 hod.).
Hlavním programovým blokem PS
Srdeční selhání ale bude nepochybně
prezentace nového Doporučeného
postupu ČKS pro diagnostiku a léčbu
chronického srdečního selhání z konce roku 2011 (středa 16. 5. v sále Praha, pav. E od 9.30 do 10.30 hod.). Prezentace bude mít formát „Jak na to“
(přednášející J. Špinar, J. Hradec a M.
Táborský). Od poslední verze těchto
guidelines ČKS uplynulo 5 let (konec
roku 2006), takže je co „updatovat“.
Jak již bylo zmíněno výše, přístrojo-

vá léčba srdečního selhání prodělala
za těch 5 let bouřlivý rozvoj, do léčby
srdečního selhání také vstoupily nové
léky – specifický blokátor mineralokortikoidních receptorů eplerenon
a spolu s prvním blokátorem kanálů If
v sinoatriálním uzlu ivabradinem také
úplně nový princip léčby – zpomalení
srdeční frekvence. Shodou okolností
jsou tato guidelines také historicky
posledním Doporučeným postupem
ČKS. Výbor ČKS totiž rozhodnul, že
od 1. 1. 2012 nebude ČKS vypracovávat svoje vlastní doporučené postupy,
ale bude přebírat doporučené postupy
Evropské kardiologické společnosti
(ESC). A aby těch náhod bylo ještě
více, tak mezi guidelines, která ESC
letos plánuje „inovovat“ je také srdeční selhání. Takže v letošním roce se
dočkáme také nového doporučeného
postupu pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání ESC. Uvidíme, jak
a v čem se ty dva doporučené postupy
budou lišit. Současná guidelines ČKS
pro diagnostiku a léčbu chronického
srdečního selhání vyšla ve zkrácené
podobě anglicky v elektronické versi 2. čísla Cor et Vasa letošního roku
(Cor Vasa 2012;54:E113-E134), v plném znění v češtině vyjdou v papírové versi Cor et Vasa č. 2 /2012, které
bude v době našeho výročního sjezdu
pravděpodobně k dispozici, budou
také dostupná na webové stránce ČKS
a připravuje se vydání kapesní verse
v češtině.

ZPRÁVA O ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY
KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE ZA
ROK 2011
V lednu se konal tradiční sjezd pracovní skupiny v Lázních Teplice nad
Bečvou. Při hojné účasti odborníků
z celé republiky se témata věnovala hlavně praktickým doporučením
z oblasti rehabilitace a prevence kardiovaskulárních onemocnění.
Další pracovní skupiny se konalo
v Konstantinových lázních. V rámci
bohatého programu, kterého se již tradičně zúčastnili odborníci z celé České
republiky, zazněly přednášky na široké
spektrum témat moderní kardiologie.
Tajným hlasováním byl zvolen nový
předseda pracovní skupiny prim. Juráň, který převezme vedení skupiny
již tradičně na celostátním sjezdu
v Brně 2012. Dále byl zvolen nový výbor, který bude další 4 roky pracovat
ve složení: prim. MUDr. Jiří Leisser,
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.,
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.,
MUDr. Svatopluk Nehyba a prim.

MUDr. Pavel Vaněk. Ve výboru zůstává
doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
jako minulý předseda a prim. František
Juráň, jako budoucí předseda.
Pracovní skupina se tradičně zúčastnila programu sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. V bloku
pracovní skupiny zazněla sdělení jak
z oblasti organizační, tak výzkumné.
Výbor pracovní skupiny podal žádost o možnost vypracování nových
doporučení pro kardiovaskulární rehabilitaci výboru ČKS, která ale nebyla přijata.
Velkou část roku se věnovali členové pracovní skupiny jednání o nových
pravidlech pro indikaci lázeňské péče.
Jak situace dopadne, se ukáže v červenci 2012, kdy má začít platit nový
indikační seznam.
doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. MBA
předsedkyně Pracovní skupiny
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doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC

Společnost Bayer si zvolila tento netradiční název sympozia,
aby poukázala na dlouhou historii společnosti Bayer ve spojení s kardiovaskulární léčbou,
která začala před více než 100
lety Aspirinem a v současnosti
byla završena Xareltem (rivaroxabanem).
V úvodní přednášce představil doc. Vráblík entorosolventní
formu kyseliny acetylsalicylové
(ASA), přípravek Aspirin Protect. Mechanizmus účinku ASA
spočívá v ireverzibilní acetylaci
enzymu cyklooxygenázy 1 s následnou sníženou tvorbou tromboxanu odrážející se v účinné
blokádě trombocytů. U nemocných po vaskulární příhodě snižuje ASA relativní riziko kardiovaskulárních příhod o 19 %
a relativní riziko úmrtí na ischemickou chorobu srdeční o 13 %.
V primární prevenci je použití
kyseliny acetylsalicylové doporučeno po individuálním zvážení u nejvíce rizikových pacientů.
Užívání ASA je spojeno se známými vedlejšími účinky, které
spočívají ve zvýšeném riziku
intolerance přípravku (s pyrózou, nauzeou, zvracením či bolestí břicha) a vzniku gastropatie
(s rozvojem erozí, ulcerací, případně s krvácením a perforací).
Právě tyto vedlejší účinky znevýhodňují poměr prospěchu a rizika léčby především v primární
prevenci. Patogeneze gastropatie
spočívá v systémovém účinku
a v lokálním toxickém efektu
přípravku na žaludeční buňku.
Kyselina acetylsalicylová v kyselém prostředí žaludku snadno
difunduje do buněk sliznice kde
v neutrálním prostředí disociuje
a rychlost průniku membránami
se tak sníží. Dochází tak ke kumulaci, tomuto jevu se říká „ion
trapping“. Tento lokální toxický
účinek lze eliminovat použitím
enterosolventního obalu, který
umožňuje rozpuštění přípravku a jeho resorpci až v tenkém
střevě. Bylo prokázáno, že enterosolventní forma ASA dosahu-

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

je stejné AUC jako běžná forma
přípravku a při opakovaném podání obdobné úrovně inhibice
syntézy tromboxanů a agregability destiček. Enterosolventní
ASA má o 3–6 hodin opožděné
vstřebávání a proto není vhodná
pro akutní stavy. Doc. Vráblík
své sdělení uzavřel konstatováním, že ASA je nadále zlatým
standardem prevence kardiovaskulárních onemocnění. Aspirin
Protect v moderní galenické formě enterosolventní tablety může
napomoci zlepšit compliance
a v důsledku i účinnost podávané léčby.
Další část sympózia byla věnována novému přípravku pro
antikoagulační léčbu, rivaroxabanu (Xarelto). Docent Urbánek

doc. MUDr. Karel Urbánek, CSc.

představil farmakologický profil
přípravku. Rivaroxaban je přímý
inhibitor faktoru Xa pro perorální použití. Koagulační faktor Xa
je ideálním cílem léčby, protože
představuje klíčový faktor koagulační kaskády. Biologická dostupnost přípravku je 80–100 %,
maximální plazmatické koncentrace je dosaženo za 2–4
hodiny. Rivaroxaban se ze 2/3
metabolizuje v játrech za vzniku
neúčinných metabolitů a z 1/3 je
eliminován ledvinami v nezměněné formě. Poločas eliminace je
u mladších jedinců 5–9 hodin,
u starších 11–13 hodin. Tyto
rozdíly se neodrážejí v nutnosti
úpravy dávkování. Jak doc. Urbánek zdůraznil, farmakokinetika přípravku je pozoruhodně stabilní v přímé závislosti na dávce
s rychlým nástupem účinku. Při
opakovaném podání nedochází
k významné akumulaci a není
nutná úprava dávky v závislosti
na pohlaví ani na věku. Rovněž
není nutná úprava dávky v závislosti na hmotnosti pacienta
(důvod není zcela jasný, předpokládá se přítomnost saturabilního mechanizmu absorpce;
bylo zjištěno, že při jednorázovém podání se vstřebá nejvýše
50 mg přípravku). U nemocných s renální insuficiencí se při
clearance kreatininu 15–50 ml/
min doporučuje redukce dávky
na 15 mg denně. Rivaroxaban je
kontraindikován při hepatopatii
spojené s koagulopatií. Současné
podání s ASA nevede k zásadnímu ovlivnění farmakokinetiky,
přípravek je takto možno za sledování pacienta používat, avšak
běžné podávání trojkombinace
ASA + clopidogrel + rivaroxa-

ban se nedoporučuje. Z hlediska
interakcí je významné, že potrava zlepšuje vstřebávání rivaroxabanu, proto by vyšší léčebné dávky měly být podávány s jídlem,
ale omeprazol nemá vliv na farmakokinetiku. Rivaroxaban je
metabolizován cytochromem P
450 3A4, ale významné interakce nastávají pouze v případě, že
současně podávaný lék inhibuje
jak CYP 450 3A4 tak zároveň
i PGP. S výjimkou flukonazolu
by rivaroxaba neměl být podáván společně s ostatními azolovými antimykotiky a inhibitory
virových proteáz. Při společném
podání s verapamilem, amiodaronem, ani klaritromycinem nebyly zjištěny klinicky významné
interakce.
V navazující klinické části se
doc. Karetová zabývala využitím rivaroxabanu u pacientů
s hlubokou žilní trombózou
(HŽT). Data hodnotící účinnost
a bezpečnost léčby rivaroxabanem byla získána ve studiích
EINSTEIN DVT (akutní léčba)
a EINSTEIN EXT (sekundární
prevence). Cílem léčby HŽT je
prevence úmrtí při potenciálně fatální embolizační příhodě,
zabránění rekurence HŽT, prevence vzniku plicní hypertenze
a prevence vzniku potrombotického syndromu. Ve studii
EINSTEIN DVT byli pacienti
s akutní HŽT rozdělení do dvou
skupin léčby. První skupina
užívala po tři týdny rivaroxaban v dávkování 15 mg dvakrát

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

denně s následným užíváním
20 mg jedenkrát denně. Ve druhé skupině byl v běžném dávkování podáván enoxaparin s warfarinem. Skupiny pacientů se
od sebe nelišily ve sledovaných
ukazatelích a většina nemocných
byla léčena po dobu 6 měsíců.
Primárním cílem účinnosti byl
sdružený ukazatel rekurence
HŽT a plicní embolie. Ve skupině rivaroxabanu se primární cíl
vyskytl ve 2,1 %, zatímco ve skupině běžné léčby ve 3%. Rozdíly
nebyly statisticky signifikantní.
Z hlediska bezpečnosti léčby nebyl mezi skupinami rozdíl v krvácivých komplikacích, i když
numericky byl výskyt závažného
krvácení menší u rivaroxabanu.
Výsledky ukázaly, že rivaroxaban byl noninferiorní, úhrnný
klinický benefit (závažné krvácení + recidiva tromboembolismu) byl statisticky významně
lepší u rivaroxabanu.

Po prodělané epizodě HŽT se
z hlediska dalšího pokračování antikoagulační léčby řídíme
přítomností rizikových faktorů.
Jasně zakotvené doporučené
postupy pro tuto kontroverzní
problematiku nemáme. Antikoagulační terapii podáváme déle
u pacientů s významnými vrozenými trombofiliemi, u obézních, u pacientů s komorbiditami (sekundární trombofilie)
a u nemocných s trvajícími
provokujícími situacemi (imobilizace, dehydratace a podobně). V extenzi studie EINSTEIN
pokračovali pacienti po 6–12
měsících původní léčby v rivaroxabanu v dávce 20 mg denně
dalších 6 nebo 12 měsíců nebo
užívali placebo. V obou skupinách se jednalo o nemocné,
u kterých by léčba HŽT byla
ukončena. Primárním cílem
byl podobně jako v základní
studii výskyt rekurence HŽT a/
nebo plicní embolie. V rivaroxabanové skupině se primární
cíl vyskytl u 1,3 % nemocných
ve srovnání s 7,1% v placebové
skupině. Výskyt závažného krvácení se statisticky významně
nelišil, i když numericky bylo
závažné krvácení vyšší u rivaroxabanu. Ukázalo se tak, že prolongované podání rivaroxabanu
je spojeno se snížením rizika rekurence HŽT. Studie ENISTEIN
poskytuje data potvrzující, že
HŽT lze efektivně léčit perorálním podáním rivaroxabanu bez
nutnosti upravovat dávkování
a bez nutnosti monitorace léčby, tzv: „single drug approach“.
Možnost léčit od prvního dne
perorálním přípravkem by měla
vést k rozšíření ambulantní léčby a zkrácení délky hospitalizace pacientů.
V závěrečném sdělení se dr.
Janský věnoval významu rivaroxabanu v prevenci cévních
mozkových příhod (CMP) u pacientů s fibrilací síní (FS). Na začátku dr. Janský podtrhl, že warfarin má mnoho omezení. Pouze
50 % indikovaných pacientů s FS
užívá antikoagulační léčbu, a ti
nemocní, kteří warfarin užívají,
často nemají účinnost přípravku v terapeutickém rozmezí. Při
léčbě požadujeme, aby užívání
přípravku bylo účinné a bezpečné. Důležitým faktorem ovlivňujícím účinnost a bezpečnost
je adherence k léčbě. Jedním
z významných faktorů ovlivňující adherenci k léčbě je dávkovací
režim. Jak například potvrdila
recentní metaanalýza Colemana
a spol., z hlediska četnosti dávek
je nejvyšší adherence dosahováno při dávkování jedenkrát denně. Právě dávkování rivaroxabanu jedenkrát denně bylo použito
ve studii ROCKET AF u nemocných s FS bez významné chlopenní vady, kteří měli další rizikové faktory (stav po CMP, vyšší
věk, srdeční selhání, hypertenzi,
diabetes mellitus). Do studie
ROCKET AF byla záměrně za-

řazena vysoce riziková populace. Porovnávány byly dvě skupiny léčby. V první skupině byl
podáván rivaroxaban v dávce
20 mg denně (15 mg u pacientů
s renální insuficiencí), druhá
skupina užívala warfarin. Hlavním cílem byl kompozitní endpoint CMP a embolizační příhody mimo centrální nervovou
soustavu. Hodnocené skupiny
se v základních parametrech nelišily. Průměrný věk byl v obou
skupinách 73 let, naprostá většina pacientů měla permanentní
nebo perzistující FS, 18 % mělo
paroxysmální FS, v obou skupinách bylo 90 % hypertoniků,
62 % pacientů mělo srdeční selhání, 40 % nemocných mělo
diabetes mellitus a více než 55 %
pacientů mělo anamnézu CMP
nebo systémové embolizace.
Hlavním výsledkem studie byl
průkaz noninferiority v per-protocol on treatment populaci, dále statisticky významná
21% redukce složeného endpointu ve skupině rivaroxabanové

MUDr. Petr Janský, Ph.D.

oproti skupině warfarinové (poměr rizika 0,79) v populaci safety on-treatment. Také při hodnocení sekundárních parametrů
účinnosti (například sdruženého endpointu CMP, systémové
embolie a kardiovaskulárního
úmrtí) byly výsledky rivaroxabanu příznivé. Výskyt infarktu
myokardu byl numericky nižší
u rivaroxabanu. Zajímavé byly
rovněž výsledky bezpečnosti.
Ve skupině rivaroxabanové došlo k významné redukci intrakraniálního krvácení, fatálního
krvácení a krvácení do kritického orgánu. Nejobávanější krvácivé komplikace jsou tak při
léčbě rivaroxabanem méně časté
než u warfarinu. Riziko podání
transfuze a poklesu hladiny hemoglobinu (hlavně na podkladě
krvácení do trávicího traktu)
bylo vyšší ve skupině rivaroxabanu. Hlavní bezpečnostní end-point – závažné krvácení a klinicky významné méně závažné
krvácení ani závažné kvácení
samo o sobě se mezi skupinami nelišilo. Studie ROCKET AF
prokázala, že rivaroxaban představuje efektivní a bezpečnou
antikoagulační léčbu nonvalvulární fibrilace síní s výhodným
dávkovacím režimem jedenkrát
denně.
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Xarelto® pro prevenci mrtvice při FS
1 tableta
1x denně1
®
Xarelto pro prevenci mrtvice při FS
1 tableta 1x denně1

Mrtvice devastuje.
Mrtvice
devastuje.
Xarelto chrání
Xarelto chrání
Jednoduchá prevence bez
1
nutnosti
monitorace
Jednoduchá prevence bez
nutnosti monitorace1

ÚČINNOST
ÚČINNOST

Vysoce účinný první perorální
inhibitor faktoru Xa a,1,2
Vysoce účinný první perorální
inhibitor faktoru Xa a,1,2

BEZPEČNOST
BEZPEČNOST

Nižší výskyt intrakraniálního
krvácení a fatálního krvácení b,1,2
Nižší výskyt intrakraniálního
krvácení a fatálního krvácení b,1,2
První perorální přímý inhibitor faktoru Xa
První perorální přímý inhibitor faktoru Xa

Jednoduše ochrání více pacientů

FS = fibrilace síní
Pro pacienty s mechanickou chlopenní náhradou není přírpavek Xarelto doporučen.
a
Per-protocol, on-treatment analýza. Výskyt příhod: Xarelto (1.7%/rok) vs warfarin (2.2%/rok), P<0.001 pro non-inferioritu.
b
Jednoduše ochrání více pacientů
Méně intrakraniálních krvácení: Xarelto (0.5%/rok) vs warfarin (0.7%/rok), P=0.019. Méně fatálních krvácivých příhod: Xarelto (0.2%/rok) vs warfarin (0.5%/rok), P=0.003.
FS = fibrilace
Pacienti
léčenísíní
přípravkem Xarelto měli významně vyšší výskyt následujících závažných krvácivých příhod: pokles hemoglobinu ≥2 g/dL (2.8%/rok vs 2.3%/rok, P=0.019) a transfuzí (1.7%/rok vs 1.3%/rok, P=0.044).
Proléčbě
pacienty
s mechanickou
náhradoupozorováno
není přírpavek
Xareltokrvácení.
doporučen.
Při
přípravkem
Xarelto bylo vechlopenní
srovnání s warfarinem
více slizničních
a
Per-protocol, on-treatment analýza. Výskyt příhod: Xarelto (1.7%/rok) vs warfarin (2.2%/rok), P<0.001 pro non-inferioritu.
b
Méně intrakraniálních krvácení: Xarelto (0.5%/rok) vs warfarin (0.7%/rok), P=0.019. Méně fatálních krvácivých příhod: Xarelto (0.2%/rok) vs warfarin (0.5%/rok), P=0.003.
Pacienti
léčení
přípravkemo Xarelto
měli významně
vyšší
závažných krvácivých příhod: pokles hemoglobinu ≥2 g/dL (2.8%/rok vs 2.3%/rok, P=0.019) a transfuzí (1.7%/rok vs 1.3%/rok, P=0.044).
Zkrácená
informace
přípravku
Xarelto 15
mgvýskyt
a 20následujících
mg
Při
léčbě apřípravkem
XareltoRivaroxaban
bylo ve srovnání
pozorováno
víceIndikace:
slizničníchPrevence
krvácení.CMP a systémové embolizace u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory, jako jsou městnavé
Složení
léková forma:
15 a s20warfarinem
mg, potahované
tablety.
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
Zkrácená
o přípravku
Xareltoléčba
15 mg
a 20 mgje indikována při přechodných rizikových faktorech a dlouhodobá léčba při trvalých rizikových faktorech nebo idiopatické HŽT. Délka léčby je individuální po zvážení
denně a dáleinformace
20 mg jednou
denně. Krátkodobá
(3 měsíce)
Složení
a
léková
forma:
Rivaroxaban
15
a
20
mg,
potahované
tablety.Vynechání
Indikace:dávky:
Prevence
CMP a systémové
pacientů
brilací
síní scojedním
nebo
jako jsou
městnavé
přínosu a rizika. S podáváním nad 12 měsíců jsou zkušenosti omezené.
Při vynechání
dávky přiembolizace
podávání u15dospělých
mg dvakrát
denně sbynevalvulární
měl pacientfiužít
dávku
nejdříve,
abyvíce
bylarizikovými
zajištěna faktory,
denní dávka
30 mg
denně.
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:
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
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
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/
denně
dále 20 mgopatrnost.
jednou denně.
Krátkodobá
měsíce)jejekontraindikací.
indikována přiKontraindikace:
přechodných rizikových
faktorech anadlouhodobá
při trvalých
faktorech nebo
Délka
léčby je individuální
po zvážení
min se adoporučuje
Clearance
kreatininuléčba
< 15(3ml/min
Hypersenzitivita
léčivou neboléčba
pomocnou
látku.rizikových
Klinicky významné
aktivníidiopatické
krvácení. HŽT.
Jaterní
onemocnění
spojené s koagulopatií
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.
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
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
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 insuficiencí,
50–80 ml/min:
Dávka se
neupravuje.
Clearance
kreatininu
ml/min: Přitelitromycin),
pokračovánípři
léčby
HŽT a SPAF:
dávka sepřípravků
snižuje naovlivňujících
15 mg jednou
denně.
Úvodní(např.
léčbaNSA,
HŽT se
nemění
(15 mg 2x denně).
Při clearance
kreatininu
ml/
zvláště
při současném
podávání
silných
inhibitorů
CYP 3A415–49
(klaritromycin,
současném
podávání
krevní
srážlivost
ASA,
antitrombotika)
při vrozené
nebo získané
poruše15–29
krvácení,
min se doporučujehypertenzi,
opatrnost. aktivním
Clearancegastrointestinálním
kreatininu < 15 ml/min
kontraindikací.
Hypersenzitivita
na léčivou nebo
Klinicky
významnénebo
aktivní
krvácení. Jaterní
onemocněnínedávné
spojenéoperaci
s koagulopatií
dekompenzované
vředu jenebo
jeho nedávnéKontraindikace:
anamnéze, retinopatii,
nedávném nitrolebním
nebopomocnou
mozkovémlátku.
krvácení,
intraspinální
intracerebrální
cévní abnormitě,
mozku,
a klinicky
rizikemzákroku,
krváceníbronchiektáziích
včetně cirhotikůnebo
stupně
Childkrvácení
Pugh B av C.
TěhotenstíPřia riziku
kojení.vředové
Věk dochoroby
18 let. Zvláštní
upozornění
opatření: Pacienti,
kteří při léčbě
trpí závratěmi čiPřiprodělali
byantimykotik,
neměli řídit
páteře
neborelevantním
oftalmologickém
plicním
anamnéze.
gastroduodena
lze zvážita profylaktickou
léčbu. Podávání
se nedoporučuje:
podávánísynkopu,
azolových
anebo
obsluhovat
stroje.
Častěji
pozorováno
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Doporučuje
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pacientů.
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s renálnía chirurgický
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inhibitorů
proteáz
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přípravků
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výkon: při
Xarelto
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odložit, musí
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Registrační
číslo: závratě,
Xarelto 15cefalea,
mg: EU/1/08/472/011-016,
20 mg: EU/1/08/472/017-021.
Datum
revizeepistaxe,
textu: prosinec
do
GIT,Před
bolesti
břicha,přípravku
dyspepsie,
nauzea, zvracení,
průjem,
pruritus,Pouze
rash, na
ekchymóza,
urogenitální
krvácení,
horečka,z prostředků
periferní edém,
slabost,
zvýšení transamináz,
pooperační
časté:BAYER
Trombocytémie,
2011.
použitím
se seznamte
s úplnouzácpa,
informací
o přípravku.
lékařský předpis.
Přípravek
není hrazen
veřejného
zdravotního
pojištění. Souhrn
údajů okrvácení,
přípravkukontuze.
obdržíteMéně
na adrese
s.r.o., Bayer
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,
Pharma, Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká Republika, www.bayer.cz
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
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Kardiovaskulární onemocnění a řízení motorových
vozidel – jaké změny přinesla nová legislativa?
Posuzování způsobilosti k řízení motorových vozidel bylo
do 6. 9. 2011 definováno zákonem č. 361/2000 Sb. – o provozu
na pozemních komunikacích a vyhláškou 277/2004 Sb. – vyhláška
o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel.
V září r. 2011 došlo k novelizaci
zákona č. 361/2000 Sb. a byl vydán nový zákon č. 297/2011 Sb.
Některá ustanovení z této novely
vstoupila v platnost od 1. 1. 2012.
Kromě jiných změn, které se lékařské veřejnosti přímo netýkají, se
ale v novele zákona objevil i nový
paragraf 89a, který zní:
„Lékař, který zjistí, že žadatel
o řidičské oprávnění nebo držitel
řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových
vozidel s podmínkou nebo není
zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této
skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou
působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo
držitele řidičského oprávnění.“
Co se legislativně změnilo?
Zákon ukládal dříve i nyní podle § 86 starého i novelizovaného
zákona oznamovací povinnost
posuzujícímu lékaři neprodleně
oznámit nezpůsobilost k řízení
motorových vozidel (nebo řízení
s podmínkou) obecnímu úřadu
s rozšířenou působností, k tomu
však posuzující lékař musí zaslat
kopii posudku o zdravotní způsobilosti.
Posuzujícím lékařem je podle
§ 84 a) registrující praktický lékař,
b) lékař zařízení závodní preventivní péče, c) kterýkoli praktický

lékař u osoby, která nemá registrujícího nebo závodního lékaře.
Posudek vydává podle § 84 posuzující lékař na základě prohlášení
držitele (nebo žadatele) řidičského oprávnění, výsledku lékařské
prohlídky a dalších potřebných
odborných vyšetření.
V praxi to do 1. 1. 2012 znamenalo, že kardiolog nebo internista
vykonávající kardiologickou praxi,
neměl přímou oznamovací povinnost vůči úřadům. Nezpůsobilost
k řízení motorových vozidel byla
hlášena úřadům prostřednictvím
posuzujících lékařů. Odborný
lékař ale podle §10 vyhlášky č.
277/2004 Sb. měl a stále má povinnost upozornit písemně na nezpůsobilost k řízení motorových
vozidel jednak řidiče a dále posuzujícího lékaře, pokud je mu
znám.
Vsunutím § 89a do novely zákona byla ohlašovací povinnost
přenesena na všechny lékaře všech
medicínských oborů. V některých
medicínských oborech je více onemocnění diskvalifikujících z řízení
motorových vozidel, v některých
méně. Kardiologie bohužel patří
mezi obory řidiče nejvíce diskvalifikující.
V diskusích právníků se již objevují různé právní rozklady zákona.
Jednak v technických detailech –
např. co je vlastně obvyklé bydliště
(místo studia) žadatele a kam tedy
hlásit, dále jak se má lékař dozvědět, že je pacient držitelem (žadatelem) řidičského průkazu když
mu to pacient nesdělí atd.
Další právníci mají problém
s výkladem pojmu „zjistí, že není
zdravotně způsobilý“. Domnívají
se, že k posouzení zdravotní způsobilosti by mělo docházet až před

vydáním posudku, proti němuž je
možné podat opravný prostředek.
Není jasné co se stane, pokud lékař
jiné odbornosti než je posuzující
lékař (viz výše) oznámí, že držitel
řidičského oprávnění ztratil zdravotní způsobilost a posudek pak
bude jiný? Proti „neprodlenému
informování“ obecního úřadu
podle § 89a nemůže řidič (a často ještě pacient) vznést opravný
prostředek. Naši předkové by se
asi nerozpakovali nazvat hlášení
bez možnosti vznesení opravného
prostředku „udáním“….
Co se nezměnilo a mělo by se
změnit?
Nezměnila se vyhláška č.
277/2004 Sb – o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a její přílohy. Nás,
jako odborné lékaře, nejvíce zajímá příloha č. 3 – Nemoci, vady
nebo stavy, které vylučují nebo
podmiňují zdravotní způsobilost
k řízení motorových vozidel. Zde
v bodu č. IV najdeme výčet diskvalifikujících kardiovaskulárních
onemocnění pro soukromé i profesionální řidiče (přesné rozlišení
obou těchto skupin řidičů viz text
vyhlášky).
Definice těchto diskvalifikujících
kardiovaskulárních onemocnění
uvedených ve vyhlášce je velmi
vágní a obecná, proto byl po vydání vyhlášky na četné žádosti ambulantních kardiologů vypracován
dokument (guidelines) České kardiologické společnosti „Posuzování způsobilosti kardiologických
nemocných k řízení motorových
vozidel“ – autoři J. Hradec, L. Berka, M. Táborský. Tento dokument
blíže specifikuje, zda jednotlivá
onemocnění vylučují řízení mo-

torových vozidel trvale, či jen
dočasně s určitým vyčkávacím
obdobím. Má být pomocným dokumentem při rozhodování specialistů. V dokumentu jsou využity
zahraniční zkušenosti, zejména
pak Kanadské kardiovaskulární
společnosti, která podobné směrnice vydává již od roku 1992.
V souvislosti s výše uvedeným je
třeba zdůraznit, že zákon nám
ukládá povinnost hlásit podle
vyhlášky!!! Guidelines jsou pomocným dokumentem, který zákon nezmiňuje! Odborník je tedy
může, ale nemusí respektovat,
nicméně měl by umět obhájit své
rozhodnutí i v případě právního
sporu.
V některých případech jsou dokonce oba dokumenty v rozporu.
Týká se to především trvalé kardiostimulace, která podle vyhlášky
profesionální řidiče diskvalifikuje
z řízení motorových vozidel! Podle
guidelines má ale profesionální řidič s implantovaným trvalým kardiostimulátorem vyčkávací období
1 měsíc po implantaci kardiostimulátoru a za předpokladu, že
nejsou známky hypoperfúze CNS
po implantaci, je normální funkce
kardiostimulátoru a jsou prováděny pravidelné kontroly v kardiostimulačním centru, může řídit
motorové vozidlo. V této situaci
by se asi měla změnit vyhláška –
což je v kompetenci Ministerstva
zdravotnictví a nemusela by zasahovat Poslanecká sněmovna ČR
další novelou zákona.
V jiných případech, zvláště u stavů, kde guidelines doporučují krátká vyčkávací období (1 týden,
1 měsíc) často nestačí úřady ani
zareagovat a pacient/řidič je pak

Sympózium Abbott Laboratories
KV Kontinuum:
Rozhodují komorbidity o volbě terapie?
Datum: pondělí 14. 5. 2012
Čas:

13.00 hodin

Místo: BRNO (pavilon E – I. patro)

vystaven nepříjemným byrokratickým procedurám až poté, co
vyčkávací období již dávno pominulo. Zde je na zvážení, zda takovéto případy vůbec hlásit.
S vědomím, že novela zákona
361/2000 Sb. a zvláště § 89a přinesou odborné kardiologické
veřejnosti velké problémy, pověřil výbor ČKS kolektiv autorů J.
Hradec, M. Táborský, H. Skalická,
F. Toušek vypracováním „Stanoviska ČKS k posuzování způsobilosti kardiologických nemocných
k řizení motorových vozidel“,
kde by měly být zohledněny nejnovější poznatky týkající se této
problematiky. Dokument by měl
být zveřejněn na Českých kardiologických dnech na podzim tohoto
roku.
Pravděpodobně nejen ČKS ale
i jiné odborné společnosti, kterých se tato problematika týká, by
měly iniciovat i změnu vyhlášky
277/2004 Sb. – hlavně její přílohy
č. 3.
Cílem úřadů i lékařů by mělo
být zachování maximální svobody
jednotlivce, do které patří i řízení
motorového vozidla. Nicméně tato
svoboda jednotlivce by neměla
ohrožovat svobodu nebo životy
ostatních.
Závěrem je nutno konstatovat, že
více dopravních nehod je způsobeno požitím alkoholu, drog nebo
mikrospánkem unavených řidičů
než vlastní kardiovaskulární příhodou.
MUDr. František Toušek, FESC
Primář kardiologického odd.
Nemocnice České Budějovice,a.s.
Člen výboru ČKS
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KLÍČ K ÚČINNĚJŠÍ PREVENCI
KLÍČ
PREVENCI
CMP K
U ÚČINNĚJŠÍ
FIBRILACE SÍNÍ
CMP U FIBRILACE SÍNÍ

JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ
JEDNODUCHÉ
PRO RIZIKOVÉ ŘEŠENÍ
HYPERTONIKY
PRO RIZIKOVÉ HYPERTONIKY

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

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

P ŘED SEDA J Í C Í :
Prof.
MUDr.
Petr JWidimský,
DrSc.
P ŘED
SEDA
ÍCÍ:
Prof. MUDr. Robert
Hatala, PhD.
Petr Widimský,
DrSc.
Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD.
P ŘED NÁ ŠEJ Í C Í :
Prof.
MUDr.
Hatala,
P ŘED
NÁRobert
ŠEJ Í C
Í : PhD.
Účinná
a bezpečná
léčba
Prof. MUDr.
Robert Hatala,antikoagulační
PhD.
- warfarin
vs. dabigatran
Účinná
a bezpečná
antikoagulační léčba
- warfarin vs. dabigatran
Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA
Pradaxa
klinické
praxi
2012
Doc. MUDr.vMiloš
Táborský,
CSc.,
MBA - jak na to?
Pradaxa v klinické praxi 2012 - jak na to?
Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Postavení
dabigatranu
Prof. MUDr. Aleš
Linhart, DrSc.
ve
specifických
stavech
Postavení dabigatranu
ve specifických stavech
Panelová diskuze
Panelová diskuze

P Ř E DSEDAJÍCÍ:
Prof.
Michael Aschermann, DrSc.
P Ř EMUDr.
DSEDAJÍCÍ:
Prof. MUDr. Jiří
Widimský,
CSc. DrSc.
Michael
Aschermann,
Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
P Ř E DNÁŠEJÍCÍ:
Doc.
Eva Gonçalvesová, CSc.
P Ř EMUDr.
DNÁŠEJÍCÍ:
Přístup
v Gonçalvesová,
1“ – optimální
Doc. MUDr.„2Eva
CSc. strategie pro léčbu
hypertenze
Přístup „2 v 1“ – optimální strategie pro léčbu
hypertenze
Prof. MUDr. Jiří Widimský jr.
Výhody
kombinace
Prof. MUDr.fixní
Jiří Widimský
jr. telmisartanu
a
amlodipinu
v
klinické
Výhody fixní kombinacepraxi
telmisartanu
a amlodipinu v klinické praxi
MUDr. Jan Václavík, PhD.
Twynsta
– 12 měsíců
MUDr. Jan Václavík,
PhD. zkušeností
v
praxi kardiologa
Twynsta
– 12 měsíců zkušeností
v praxi kardiologa
Diskuze
Diskuze

ZZPRA014_032012
ZZPRA014_032012

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA SYMPOZIA

Všimněte si prosím změny v informacích o léčivém přípravku.
Zkrácená
o přípravku
PRADAXA®:
Složení:přípravku.
Jedna tvrdá tobolka obsahuje 110/150mg dabigatranum etexilatum. Indikace: Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární
Všimněteinformace
si prosím změny
v informacích
o léčivém
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
Zkrácená
informace
o přípravku
PRADAXA®:
Složení:
Jednaztvrdá
tobolka obsahuje
110/150mg
etexilatum.
Indikace:
cévní mozkové
příhodyaa způsob
systémové
embolieDoporučená
u dospělýchdenní
pacientů
s nevalvulární
dle klasifikace
NYHA; věk
≥ 75 let; věk
≥ 65 let spojený
s jedním
následujících
onemocnění:
diabetesdabigatranum
mellitus, ischemická
choroba
srdečníPrevence
nebo hypertenze.
Dávkování
podání:
dávka
je 300 mg
fibrilací
síní
s jedním
víceLéčba
následujícími
rizikovými faktory:
cévní
mozková
tranzitorní
ischemická
neboriziko
systémová
embolie
v anamnéze;
levé
komory
<80
40%;
tř. 2 čiZvážit
vyšší
(1
tob. po
150
mg 2x nebo
denně).
musí být dlouhodobá.
Tobolku
polykat
celou,příhoda,
neotvírat,
protože tím
může býtataka
zvýšeno
krvácení.
Dávka 220
mg (1 tob.ejekční
po 110frakce
mg 2x
denně)
- věk
let asymptomatické
vyšší, současnésrdeční
užíváníselhání
verapamilu.
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
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
(1
tob.krvácení.
po 150 mg
2x denně).
Léčba
musí
dlouhodobá.
TobolkuCrCl
polykat
neotvírat,
může být
zvýšeno
riziko krvácení.
220
mg (1(tj.tob.
mg 2x denně)
- věk 80
let a vyšší,
současnéPradaxa
užíváníby
verapamilu.
Zvážit
riziko
Funkce
ledvin by
měla
býtbýt
zhodnocena
výpočtem
předcelou,
zahájením
léčby,protože
aby bylitím
vyloučeni
pacienti
s těžkou
poruchouDávka
funkce
ledvin
CrClpo<110
30 ml/min).
U pacientů
léčených
přípravkem
měla být funkce
dávku
mg (1 tob.
po 1101xmg
2x denně):
věk 75
až 80potřeby.
let, pokud
je riziko tromboembolie
nízké a riziko
krvácení
vysoké;
jedincilátku
s gastritidou,
nebo
s gastroesofageálním
30 -významné
50 ml/minkrvácení,
a současné
vysoké
ledvin 220
posouzena
nejméně
ročně
nebo častěji
podle
Kontraindikace:
Hypersenzitivita
na léčivou
nebo
pomocnou
přípravku,esofagitidou
těžká porucha
funkce
ledvin (CrCl < 30refluxem;
ml/min), CrCl
klinicky
organická
riziko
Funkce ledvin
byhemostázy,
měla být zhodnocena
výpočtem
CrCl před
zahájením
léčby,ovlivňující
aby byli vyloučeni
pacienti sléčba
těžkou
poruchoupodávaným
funkce ledvin
(tj. CrCl < 30 ml/min).
U pacientů
léčených přípravkem
Pradaxa
by měla
být funkce
léze s krvácení.
rizikem krvácení,
porucha
porucha funkce
jater nebo
jaterní
onemocnění
přežití, souběžná
systémově
ketokonazolem,
cyklosporinem,
itrakonazolem
a takrolimem.
Zvláštní
upozornění:
ledvin
posouzena
nejméněpacientům
1x ročně nebo
častěji podle zvýšením
potřeby. Kontraindikace:
Hypersenzitivita
na léčivou
nebo
pomocnou
látku
těžká porucha
funkce
ledvin (CrClCrCl
< 3030-50
ml/min),
klinicky
krvácení, organická
Nedoporučuje
se podávat
s dvojnásobným
hodnot jaterních testů
nad horní hranici
normy.
Faktory
spojené
se přípravku,
zvýšenou plazm.
koncentrací
dabigatranu:
ml/min,
věk významné
≥ 75 let, hmotnost
< 50 kg,
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:
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
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
<
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
50 kg,
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
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
starších.
prevenci možno
PPI.mozku,
Opatrně
podávat
pacientů
se zvýšeným
rizikem krvácení.
Faktorymůže
zvyšující
krvácení:
věk ≥ 75
l., CrCl
současné
podávání
silných
inhibitorů
glykoproteinu
hmotnost
50 kg,
krvácení,Kchirurgický
výkonpodat
v oblasti
míchy
nebou oka,
bakteriální
endokarditida.
Riziko krvácení
býtriziko
zvýšené
při současné
léčbě
SSRI30-50ml/min.,
nebo SNRI. Akutní
chirurgický
a jiný
výkon:
léčbu dočasně
přerušit;P,pokud
je to<možné,
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
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
krvácení,
výkondesirudin),
v oblasti mozku,
míchy antagonisty
nebo oka, bakteriální
Riziko krvácení
může
být zvýšené
při současné
léčbě SSRI
nebo SNRI.
Akutní chirurgický
a jiný
výkon:nebylo
léčbu dočasně
přerušit;
je to možné,
heparinu,chirurgický
(fondaparinux,
trombolytika,
receptoruendokarditida.
GPIIb/IIIa, tiklopidin,
prasugrel,
dextran,
sulfinpyrazon,
rivaroxaban
a antagonisté
vitamínu
K - souběžné
podávání
zkoumáno
a můžepokud
být zvýšené
riziko
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
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
heparinu, glykoproteinu
(fondaparinux,P:desirudin),
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– pečlivé
sledování,
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riziko krvácení
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dTT testy. Vyhnout
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podávání
se silnými
induktory
krvácení.
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proto
nejsou
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interakce.
Silné
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,
Inhibitory
glykoproteinu
P:
amiodaron,
verapamil,
chinidin,
ketokonazol,
klarithromycin
–
pečlivé
sledování,
k
identifikaci
zvýšeného
riziko
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podávání
se
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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
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Držitel
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
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pojištění. Před podáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.
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
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Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. , Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, tel.: + 420 234 655 111

Strana 8

XX. výroční sjezd České kardiologické společnosti  pondělí 14. května 2012, Brno

Ohlédnutí
za konferencí
v Mikulově
Ohlédnutí
za konferencí
v Mikulově

Šetrnější
Šetrnějšíprevence
prevence1,2

1,2
kardiovaskulárních
příhod
kardiovaskulárních příhod

ODOD
1. 1.
5. 5.
2012
V KALENDÁŘNÍM
BALENÍ
2012
V KALENDÁŘNÍM
BALENÍ

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU Aspirin Protect 100
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU Aspirin Protect 100
Složení:

Kojení: Vyšší dávky jsou překážkou kojení.
Kojení:účinky:
Vyšší dávky jsou překážkou kojení.
Nežádoucí
Nežádoucí účinky:
astmatický záchvat, velmi vzácně až anafylaktický šok. Přechodné snížení funkce jater, zvýšení transamináz.
rektomii, nebo shuntu.
astmatický
Závratě,
tinitus. záchvat, velmi vzácně až anafylaktický šok. Přechodné snížení funkce jater, zvýšení transamináz.
rektomii, nebo shuntu.
Závratě, Chronická
tinitus. otrava může být špatně rozeznatelná, symptomy jsou nespecifické: závratě, tinitus, hluchoPředávkování:
Předávkování: Chronická otrava může být špatně rozeznatelná, symptomy jsou nespecifické: závratě, tinitus, hluchonutné tablety rozkousat.
dále tachypnoe, hyperventilace, pocení, hyperpyrexie, nekardiální plicní edém, arytmie, selhání oběhu, poruchy
nutné tablety
rozkousat.na jakoukoli složku. Hemoragická diatéza. Akutní vřed trávicího ústrojí. Předchozí
Kontraindikace:
Přecitlivělost
dále tachypnoe,
hyperventilace,
pocení,
hyperpyrexie,
nekardiální
plicní
edém,
arytmie,
selhání oběhu,
balance, neurologické
příznaky,
křeče,
gastrointestinální
potíže,
hyper
nebo
hypoglykémie.
Hlavněporuchy
je
Kontraindikace: Přecitlivělost na jakoukoli složku. Hemoragická diatéza. Akutní vřed trávicího ústrojí. Předchozíminerálové
minerálové balance, neurologické příznaky, křeče, gastrointestinální potíže, hyper nebo hypoglykémie. Hlavně je
Opartnost je nutná při hypersenzitivitě na analgetika/protizánětlivé látky/antirevmatika
Zvláštní opatření pro uchovávání: Při teplotě do 25 °C.
Opartnost je nutná při hypersenzitivitě na analgetika/protizánětlivé látky/antirevmatika
Zvláštní opatření pro uchovávání:
Při teplotě
doBerlín,
25 °C.Německo. Registrační číslo: 16/093/98-C Datum revize
Bayer Pharma
AG,
Bayer Pharma AG, Berlín, Německo. Registrační číslo: 16/093/98-C Datum revize
textu:
nebo alergickou reakci, zejména při alergii, astmatu, nosních polypech nebo chronickém respiračním onemocnění.
textu:
nebo alergickou reakci, zejména při alergii, astmatu, nosních polypech nebo chronickém respiračním onemocnění.
Složení:
Indikace:
Indikace:

Interakce:
Interakce:
GF. Kortikosteroidy zvyšují vylučování ASA, po jejich vysazení hrozí předávkování.
GF. Kortikosteroidy zvyšují vylučování ASA, po jejich vysazení hrozí předávkování.
Těhotenství:
Těhotenství:

Reference:˝
Reference:˝
1. Darius
H. Pharm Ztg 2006; 34: 3090-8, 2. Dammann, Gastroenterology International 1998; 11: 205-216
1. Darius H. Pharm Ztg 2006; 34: 3090-8, 2. Dammann, Gastroenterology International 1998; 11: 205-216
Další informace získáte na adrese:
Další informace získáte na adrese:
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