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Milí přátelé,
čas neuvěřitelně letí, přichází zima
a s ní hezké adventní období. Pro
nás je navíc spojeno s pravidelným
setkáním u příležitosti Kongresu
o ateroskleróze, který pro vás
připravila Česká společnost pro
aterosklerózu letos již po dvaadvacáté. Mnohokrát jsme slyšeli, že
v „digitální době“ nemusíme za
poznáním a informacemi cestovat,
když vše můžeme sledovat pohodlně na obrazovce počítače, a kongresy se tak stanou minulostí.
A přece nestaly a nestanou! Novinky a výsledky výzkumu z celého
světa sice skutečně najedeme
snadno „jedním klikem“ na informačních portálech – vždyť i stránky ČSAT (www.athero.cz) jich
nabízejí dost. Ale nic nenahradí
osobní setkání, možnost diskutovat a ujasnit si názory, nebo se
prostě jenom potkat s kolegy, na
které není tolik času v rychlém
sledu událostí všedního dne. Věříme, že právě začínající kongres
ČSAT naplní všechna očekávání.
V programu letos najdete nové
sekce: budeme hostit nejenom
kolegy z Evropy, ale odborníky
„z jiných oborů“. Diskusi podpoří
interaktivní bloky a posterová
sekce, k níž tentokrát přidáváme
kromě zavedeného soutěžení také
společenský rozměr (nezapomeňte
se zastavit v pátek 7. prosince
v posterové sekci, začínáme
v 19:00). Nebudou chybět analýzy
výsledků posledních studií, ale
dodržujeme tradici a program
z podstatné části tvoří i sdělení
výsledková. Těšíme se na vyhlašování výsledků soutěží ČSAT i na to,
že se dozvíme, která centra MedPed
se letos dostanou do „síně slávy“.

Pacienti s FH
se dočkali pokroku v diagnostice i léčbě

Současná medicína se obecně nachází ve vzrušující éře významných posunů kupředu. Lze to říci
i o oblasti diagnostiky a léčby některých vzácných onemocnění – například familiární hyper
cholesterolemie (FH). Jaké novinky mají dnes pacienti s FH k dispozici a na jaké se mohou těšit?
Redakce Kongresových listů se v sérii rozhovorů zeptala odborníků z nejpovolanějších.

Diagnostiku FH zpřesnily
genetické testy

Jak vidíte genetické testování
metabolických poruch včetně FH
za 10 let? V čem nastane největ
ší progres?

Odpovídá doc. MUDr. Tomáš Frei
berger, Ph.D., z Genetické labora
toře Centra kardiovaskulární a trans
plantační chirurgie v Brně

Diagnostika FH byla dříve za
ložena jen na hodnocení klinic
kých a biochemických známek
onemocnění. Jak moc se zpřes
nila nebo urychlila po příchodu
možnosti analýzy genetické in
formace? Jinými slovy, jak velký
přelom znamená pro diagnosti
ku a následně léčbu FH možnost
genetického testování?
Genetické testování přispívá ke
zpřesnění diagnostiky, zvláště pokud není klinický obraz onemocnění přesvědčivý, a také umožňuje
odlišit monogenně podmíněnou
familiární hypercholesterolemii od
polygenní hypercholesterolemie.
To zároveň vede k přesnějšímu sta-

doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.

novení prognózy a výše rizika kardiovaskulární příhody, a tím i k nastavení optimální léčby. Nedávná
studie totiž ukázala, že nositelé kauzální mutace pro FH mají vyšší riziko
předčasné klinické manifestace aterosklerózy než pacienti, u nichž mutace detekována nebyla, a to dokonce bez ohledu na jejich aktuální
hladinu LDL-cholesterolu. Znalost
konkrétní mutace způsobující FH
navíc umožní efektivní kaskádový
screening onemocnění v rodinách
a usnadní genetické poradenství.

Technologie se vyvíjí takovým tempem, že v horizontu 10 let bude
ekonomicky i technicky dostupné
plošné genetické testování. Myslím však, že k jeho širší aplikaci do
té doby nedojde, protože otázka
bioinformatického zpracování tak
obrovského množství dat, která
u každého jedince získáme, stejně
jako otázka klinické relevance variant detekovaných v sekvenci DNA,
případně etické aspekty s tím spojené za 10 let ještě uspokojivě vyřešeny nebudou.

Jaké možnosti genetického tes
tování FH jsou reálně dostup
né v České republice a jaký je
systém jejich úhrady? Do jaké
míry v tomto ohledu pomáhá
projekt MedPed, který se snaží

zvýšit počet diagnostikovaných
a správně léčených pacientů
s FH?
Ke genetickému testování se dnes
využívá metoda masivně paralelního sekvenování, označovaná jako
sekvenování nové generace, která umožní v krátkém čase analyzovat všechny geny kauzálně spojené
s familiární hypercholesterolemií.
Otázka indikací tohoto vyšetření a jeho úhrady je v současné době
předmětem jednání mezi Českou
společností pro aterosklerózu, Společností lékařské genetiky a zdravotními pojišťovnami. Projekt MedPed je v tomto směru důležitý,
protože jeho základem je síť pracovišť garantovaná odbornou společností a jeho součástí jsou i genetické
laboratoře s velkými zkušenostmi
v oblasti molekulární diagnostiky
FH. To zaručuje racionální výběr pacientů ke genetickému testování na
základě klinických kritérií a správnou interpretaci molekulárně genetických výsledků.

Kolik osob v databázi MedPed již
má provedeno genetické testy?
Proč je testování těchto osob
důležité?
Genetická příčina FH byla prokázána již u více než 2 700 pacientů s klinickou diagnózou FH. Genetické testování vede ke zpřesnění
diagnostiky, pokud klinický obraz
Pokračování na str. 3

Uplynulý rok Cíl pro rok 2019:
byl prostě skvělý!

Rozhovor s prof. Michalem Vrablíkem

A jsme rádi, že i Kongresové listy,

Kongres ČSAT se koná již v ad
ventním čase, který svádí k bi
lancování. Zkusme tedy také na
úvod bilancovat. Jaký byl z va
šeho pohledu, coby předsedy
ČSAT, rok 2018?

které právě držíte v ruce, se svým
druhým vydáním stanou nedílnou
součástí kongresů o ateroskleróze
a že v nich najdete zajímavé informace a postřehy. V každém případě
mi dovolte Vám za všechny organizátory popřát příjemné chvíle
v Olomouci, hezké adventní dny,
klidné Vánoce a rok 2019 s aterosklerózou bez progrese!
Váš Michal Vrablík
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

22. kongres o ateroskleróze, Olomouc, 2018

Jsem přirozený optimista, a tak mne
jako odpověď hned napadá: „Prostě
skvělý.“ Pokračujeme v tradici organizace vzdělávacích akcí a jsem moc
rád, že je kolegové přijímají a hojně
Pokračování na str. 5

zůstat na zemi!

Doc. MUDr. Jana Piťhu, CSc., vědeckého sekretáře ČSAT, Kon
gresové listy oslovily s žádostí o rozhovor v časově velmi ši
beničním termínu. Odpověď přesto zněla: „Kruté, ale zkusím
to.“ A tak si nyní můžete přečíst, jaké plody podle jeho ná
zoru přineslo úsilí, které ČSAT vynaložila v roce 2018, a proč
v souvislosti s rokem příštím hovoří o snaze zůstat na zemi
a o boji s větrnými mlýny fám.
S blížícím s koncem roku se jis
tě ohlížíte za jeho průběhem.
Jak byste zhodnotil letošní ak
tivity ČSAT a co byste vyzdvihl
jako její úspěchy?
Určitou výhodou je, že většina členů výboru ČSAT se věnuje běžné kli-

nické praxi, ale i intenzivněji sleduje
světovou vědu či se na ní přímo podílí. Jedná se tedy o poměrně šťastnou kombinaci solidních vědeckých
znalostí a selského rozumu jak léčit,
o kterou můžeme naši činnost opírat.
Pokračování na str. 5
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Anketa
Prof. Børge Nordestgaard,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet, Dánsko,
host kongresu
1. Publikace výsledků studie REDUCE-IT v New
England Journal of Medicine. V této studii
snížení triglyceridů pomocí kyseliny eikosapentaenové u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem redukovalo výskyt
hlavních kardiovaskulárních příhod o 25 %.
2. 
Publikace výsledků jiné, obdobné studie snižování triglyceridů použitím rybích
tuků – studie STRENGTH. Její výsledky
však mohou být připraveny pro publikaci
později než v roce 2019.
3. 
Rád se budu učit, jak výsledky studie
REDUCE-IT na celém světě ovlivní guidelines týkající se lipidů.

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.,
předseda České internistické společnosti
ČLS JEP,
čestný člen ČSAT,
host kongresu
1. 
Asi budu poměrně monotematický, tak
trošku rozvedu alespoň první odpověď.
Na sjezdu ESC v Mnichově řekl Eugene
Braunwald, že inhibitory PCSK9 jsou jedním z největších progresů současné kardiologie a že jejich zavedení do praxe by
mohlo vést k eradikaci aterosklerózou pomíněných kardiovaskulárních onemocnění. Není proto divu, že za nejzásadnější považuji (i když bolestivé, namáhavé
a trochu krkolomné) zavádění biologické
léčby do „běžné“ klinické praxe i u nás.
2. Zase to bude otázka zavádění inhibitorů PCSK9. Dlouho jsme si stěžovali, že je
nemáme… Během letošního roku se pak
zdaleka nenaplnila očekávání. A to opravdu nemám na mysli očekávání výrobců,
ale očekávání lékařské komunity, a především pacientů. Tak pro příští rok očekávám, že tuto moderní léčbu dostanou skutečně všichni indikovaní nemocní.
3. Na co se můžeme těšit v příštím roce, to
úplně přesně nevím. Realita může být různá. Takže spíš přání: bylo by hezké, kdyby
se velmi dobrá ekonomická situace ma-

1) Co bylo z vašeho pohledu nejzásadnější událostí v oboru
v letošním roce?
2) Co bude nejžádanější, nejočekávanější v příštím roce?
3) Na co se vy osobně nejvíce těšíte?

ximálně promítla do zdravotnictví. Aby
se trochu stabilizovala personální situace v lékařských i nelékařských oborech
a aby se zlepšila situace mladých lékařů
(mám na mysli hlavně stabilizaci systému
postgraduálního vzdělávání). A samozřejmě aby se racionální a moderní léba (i diagnostika) dostala včas a správně ke všem
indikovaným nemocným.

Prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.,
člen výboru ČSAT,
vedoucí lékař Národního centra
pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií
FN u sv. Anny v Brně
1. Stanovení indikačních kritérií pro předpis
inhibitorů PCSK9 a jejich zavedení do klinické praxe.
2. Uvolnění preskripce ezetimibu pro praktické lékaře.
3. V oblasti farmakoterapie na rozšíření používání kombinovaných preparátů statin +
ezetimib v klinické praxi a získání dalších
zkušeností s inhibitory PCSK9 v klinické
praxi. V odborně společenské rovině pak
na setkávání s přáteli na tradičních odborných akcích ČSAT.

Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.,
vědecký sekretář ČSAT,
vedoucí Laboratoře pro výzkum
aterosklerózy IKEM, Praha
1. Společenskou událostí mezinárodního významu byl kongres Evropské společnosti
pro aterosklerózu v Lisabonu. Další společenskou a vlastně i mezinárodní událostí je kongres České společnosti pro aterosklerózu. Z hlediska péče o pacienty bylo
jistě hlavní událostí zavedení „kumabů“,
nových léčiv typu vakcín, do klinické praxe.
V mezinárodní literatuře proběhly první
dobře zdokumentované útoky na zánětlivé procesy aterosklerózy, sice se střídavými úspěchy, ale zajímavé přinejmenším
z vědeckého hlediska.
2. Možná další výsledky použití „kumabů“
v dalších subanalýzách a postmarketingových studiích zaměřených na jejich kli-

nickou účinnost a bezpečnost. Doufám, že
také dojde k dalšímu posunu ve využívání
jiné zbraně hromadného ničení LDL-cholesterolu – LDL-aferézy a že bude vytvořena síť aferetických pracovišť.
3. Osobně se nyní samozřejmě nejvíce těším
na letní dovolenou. O něco méně, ale přece na menší mezinárodní projekty kombinující klinické a experimentální studie prováděné na našem pracovišti a zaměřené
na genetické faktory cévního poškození
u diabetu a prediabetu v závislosti na pohlaví. Možná však ještě přijdou další potěšení, na která nyní nejsem připraven, ale
o to budou milejší.

Prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.,
člen výboru ČSAT,
přednosta Kliniky gerontometabolické
LF UK a FN Hradec Králové
1. Zavedení inhibitorů PCSK9 do reálné klinické praxe v České republice.
2. Přiblížit se více cílovým hodnotám, a tím
opravdovému snížení kardiovaskulárního
rizika s využitím stávajích i nových léčebných postupů.
3. Na dobře léčené pacienty – to je pro lékaře
vždy jedna z největších satisfakcí.

Doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.,
člen výboru ČSAT,
zástupce přednosty III. interní kliniky
LF UP a FN Olomouc
1. Z hlediska klinické lipidologie bylo asi nejdůležitější stanovení pravidel pro úhradu
inhibitorů PCSK9 z prostředků veřejného
pojištění, neboť se tak staly dostupnějšími pro širší okruh nemocných. Potěšující
jsou také přibývající data o jejich bezpečnosti a účinnosti, a to nejen stran ovlivnění lipidového spektra, ale zejména s ohledem na redukci kardiovaskulárních příhod.
Vzhledem k tomu, že mou druhou odborností je diabetologie a endokrinologie, velmi pozorně sleduji také výsledky recentních kardiovaskulárních studií s novými
antidiabetiky. Ty nedávno vedly k vypracování a zveřejnění aktuálních společných

doporučení EASD a ADA pro léčbu diabetu 2. typu. Podle nich se přítomnost aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění, srdečního selhání a chronického
onemocnění ledvin stává důležitým faktorem pro rozhodování o typu léčby diabetu. Je dobře, že diabetologové mohou
snížit kardiovaskulární riziko svých pacientů nejen léčbou dyslipidemie a hypertenze a ovlivněním jejich životního stylu,
ale i správným výběrem antidiabetika.
Velmi zajímavé jsou pro mě také zcela recentně zveřejněné výsledky studie REDUCE-IT.
V této studii vedlo přidání vysoce purifikované kyseliny eikosapentaenové k terapii statiny u rizikových pacientů se zvýšenou hladinou triglyceridů k dalšímu významnému
poklesu kardiovaskulárních příhod i k poklesu kardiovaskulární mortality.
2. Pokud vím, měla by být v příštím roce
zveřejněna nová evropská doporučení pro léčbu dyslipidemie. Bude zajímavé sledovat, jak se do nich promítnou výsledky nových studií. Předpokládám, že
by u některých rizikových populací mohlo
dojít k dalšímu snížení cílových hodnot lipidů, jak se to objevilo například v doporučení AACE z roku 2017. Zajímavé bude,
zda pozitivní vliv kyseliny eikosapentaenové na kardiovaskulární riziko potvrdí
i další studie – STRENGHT. Očekávají se
také výsledky dalších kardiovaskulárních
studií s antidiabetiky. Už byly např. avizovány příznivé údaje vyplývající ze studie
REWIND s dulaglutidem, jehož podávání
vedlo k redukci hlavních kardiovaskulárních příhod ve skupině diabetiků, přičemž
u většiny z nich šlo o primární prevenci.
3. Už před kongresem jsem se nejvíce těšil
na nadcházející období adventu a vánočních svátků, kdy je čas trochu zvolnit, zastavit se, setkat se s blízkými, rodinnými
příslušníky a načerpat síly pro další rok.

Představení laureátů Ceny ČSAT za nejlepší publikaci
Letos máme díky práci a hodnocení komise, které tímto ještě jednou velice děkuji,
genderový sendvič. První a třetí místo obsadily kolegyně z Hradce Králové a z Olomouce a mezi nimi se umístil Peter Wohlfahrt, nyní z Prahy.
Barbora Vitverová zvítězila na základě
dlouhodobé kvalitní a precizní práce v oblasti experimentálního výzkumu endoglinu, kterou oceňujeme i my, kdo věříme na
LDL-cholesterol a zuřící makrofágy; sledovat cholesterol ale ani zde neopomněla.
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Peter Wohlfahrt se nyní po delší době
umístil na druhém místě s klinicko-epidemiologickou prací zaměřenou na známky cévního poškození na populační úrovni (předtím byl, pokud se dobře pamatuji, ve
většině publikačních soutěží první). Peter se
na přelomu roku vrací ze stáže na prestižním
pracovišti v Utahu, a bude tudíž publikačně
jistě již téměř neporazitelný.
Veronika Spurná obsadila třetí místo s prací zabývající se adipokiny, onemocněním diabetes mellitus 2. typu a cévním poškozením

– a jistě to nebyla úlitba letošním hostitelům
(pochází z Olomouce). Jedná se opět o velmi
kvalitní a aktuální výzkum. Podle její další publikační aktivity taktéž nejde o náhodu.
V této souvislosti je dobré upoutat pozornost k cestovním grantům ČSAT. Kromě kongresů Evropské společnosti pro aterosklerózu ČSAT podporuje i další školicí akce po celé
Evropě a někdy i za jejími hranicemi. Ročně
je udělena zhruba desítka cestovních grantů
a dalších podpor. Jistě je vhodné, či spíše zcela nutné poměřovat se i mimo hranice ČSAT

či naší republiky vůbec. Přes všechny trable světa považuji globalizaci za celkově pozitivní jev, definitivně v oblasti vědy a medicíny. Je nám ctí k těm pozitivům takto přispět,
ale chtěli bychom i zcela sobecky, aby publikační a posterové soutěže ČSAT byly stále lepší a napínavější. Zájemce odkazuji na
naše stránky www.athero.cz, případně na
Valnou hromadu ČSAT 6. prosince 2018 od
16:20 na kongresu ČSAT v Olomouci.
Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.,
vědecký sekretář ČSAT
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Pacienti s FH se dočkali…
Pokračování ze str. 1

není jasný, ke zpřesnění prognózy a usnadní kaskádový screening v rodinách.

Jaké benefity nabízí screening FH v po
pulaci a který ze způsobů screeningu se
jeví jako nejefektivnější? Jak významně
se jeho přínos odráží v klinické praxi?
Nedá se obecně říci, který ze způsobů scree
ningu je nejefektivnější. Závisí to na podmínkách, které se mohou v jednotlivých zemích
výrazně lišit. Jde o geografické podmínky,
kulturní zázemí, ekonomickou úroveň společnosti, etnicitu, genetickou heterogenitu v populaci, prevalenci rizikových faktorů
či systém organizace zdravotní péče. Existují různé modely nebo jejich kombinace, od
oportunistického přes selektivní až k univerzálnímu screeningu. Největší senzitivitu
má pochopitelně univerzální screening, ale
je potřeba pečlivě zvažovat jeho proveditelnost a ekonomické aspekty.

Ve spolupráci s ÚZIS bude zahájen pro
jekt FH – Časný záchyt familiární hy
percholesterolemie. Můžete přiblížit
jeho poslání?
Cílem projektu je otestovat efektivitu a proveditelnost strategie univerzálního screeningu FH založené na kombinaci biochemické
a molekulárně genetické diagnostiky z pupečníkové krve. Důležitým momentem je, že
záchyt dítěte s FH povede ke stanovení diagnózy také u jednoho z rodičů, který je ve
věku, kdy je riziko předčasného srdečního infarktu oproti obecné populaci zvýšeno nejvíce. Případně se touto cestou podaří diagnostikovat onemocnění i u dalších příbuzných.

Detekce FH má ve světě, respektive
v Evropě různou úroveň. Česká repub
lika patří díky projektu MedPed mezi
státy, kde je její úroveň nejlepší. Která
země je však dnes nejdále a kterou by
chom se mohli inspirovat?
Nejdále je v oblasti záchytu FH Nizozemí.
Projekt tam běžel úspěšně dlouhá léta, a to
hlavně proto, že byl podporován a financován
centrálně, na vládní úrovni. V roce 2014 však
vláda rozhodla o ukončení podpory a počet
nově diagnostikovaných případů se od té
doby rapidně snížil. To ukazuje, jak důležitá je
podpora na národní úrovni, a v tomto smyslu
je situace v Nizozemí inspirující. Z hlediska
vlády jde přitom o prozřetelný přístup, protože strategie včasného záchytu a včasné léčby
pacientů s FH vede nejen ke zdravější populaci, ale je výhodná také ekonomicky. Náklady
na chod projektu jsou totiž nižší než náklady
spojené s léčbou komplikací FH a se ztrátou či
invalidizací jedinců s FH v produktivním věku.

Inhibitory PCSK9 získaly úhradu,
preskribující centra zřejmě
přibudou

Schválení úhrady inhibitorů PCSK9 bylo mezi
pacienty s FH očekáváno s nedočkavostí
a nadějemi.
Co se ale bude dít dál? Zvýší se nyní dostupnost těchto léků? Kongresovým listům
odpovídali:
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda
ČSAT, III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc., vedoucí lé
kař Národního centra pro diagnostiku a léčbu
dyslipidemií FN u sv. Anny v Brně
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Od 1. června 2018 mají úhradu inhibi
tory PCSK9. Předpokládáte v roce 2019
rozšíření jejich dostupnosti?
M. V.: Ano, velmi pravděpodobně k němu dojde. Zástupci zdravotních pojišťoven již deklarovali připravenost k jednání o systému center.
V. S.: Nepředpokládám.

Domníváte se, že v příštím roce může
v ČR dojít k rozšíření počtu center, kte
rá budou moci tyto přípravky předepi
sovat?

M. V.: To považuji za téměř jisté, jakkoli bych
to nerad zakřikl.

lesterolu z cirkulující krve. U kterých
pacientů, případně kdy je vhodné u pa
cienta s FH o tomto způsobu terapie
uvažovat?

Výzkum dyslipidemií včetně FH
přinesl nejedno překvapení

Odpovídá Ing. Jaroslav Hubáček, CSc., DSc.,
z IKEM, Praha

Vždy u homozygotů FH. Z heterozygotů FH
u těch, kteří již prodělali kardiovaskulární
příhodu a ani s využitím dosavadních i nových léčebných postupů včetně inhibitorů PCSK9 u nich nelze dosáhnout cílových
hodnot LDL cholesterolu, eventuálně lipoproteinu(a), případně alespoň se přiblížit „na
dosah“ cílových hodnot. Podrobnější indikace jsme za ČSAT, respektive za Pracovní skupinu pro lipoproteinové aferézy recentně vypracovali a publikovali.

Jak významný efekt přináší lipoprotei
nová aferéza u pacientů s FH z hlediska
kardiovaskulární prognózy?

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

V. S.: Ano, podle mého názoru je to reálné. Měla
by být zahrnuta všechna velká centra MedPed
navržená ČSAT, tedy dalších šest center.

Co podle vašeho názoru může být hlav
ním argumentem pro zdravotní pojiš
ťovny, že chronická léčba pomocí inhi
bitorů PCSK9 se vyplatí?

M. V.: Zdravotní pojišťovny musejí hlídat
především nákladovou efektivitu, tedy že
podávaná léčba konkrétnímu pacientovi přináší prospěch, a přitom se za ni neutratí nepřiměřené prostředky. To v případě inhibitorů PCSK9 bylo jednoznačně prokázáno. Efekt
léčby inhibitory PCSK9 je navíc velmi výrazný a můžeme očekávat, že se v čase bude
ještě prohlubovat, takže léčba se s každým
rokem vyplatí více a více.
V. S.: Doklad z klinických studií FOURIER
a ODYSSEY o poklesu kardiovaskulární morbidity.

Efekt je z pohledu zachování zdraví i života
obrovský. Pouze ho lze z přímých, takzvaně
klasických randomizovaných studií obtížně
dokladovat, už proto, že takovou studii nelze
postavit ani realizovat – kdo by byl v kontrolní skupině? Když víme, že za dobu, po kterou
ve Fakultní nemocnici Hradec Králové provádíme extrakorporální eliminace cholesterolu,
a to bude příští rok již 35 let, v našem hemaferetickém centru žádný pacient neprodělal
kardiovaskulární příhodu ani nezemřel? Důkazy máme proto spíše z pozorování. Z nich
například víme, že dlouhodobě prováděná lipoproteinová aferéza snižuje výskyt úmrtí a kardiovaskulárních příhod o 72 % a NNT
je rovno 4 – na tomto místě jen poznamenávám: který z jiných léčebných postupů dosahuje takové úspěšnosti? –, nebo že z dvojčat-homozygotů FH dlouhodobě přežívali jen ti,
kteří byli léčeni lipoproteinovou aferézou, viz
Thompson GR et al. 1980.

Kolik pacientů s FH je u nás lipoprotei
novou aferézou v současnosti léčeno
a jak pokračuje iniciativa o rozšíření
aferetických center v ČR?
Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové v současné době dlouhodobě léčíme lipoproteinovou aferézou 14 pacientů. Jeden dlouhodobě
léčený pacient byl po zahájení kombinované hypolipidemické léčby se zařazením inhibitorů PCSK9 vloni od léčby lipoproteinovou
aferézou odpojen. U druhého takového pacienta, který byl léčený kombinací s inhibitory PCSK9, došlo po roce a půl vynechání léčby lipoproteinovou aferézou k ultrazvukové
progresi aterosklerózy karotických tepen.
Pacient podstoupí CT angio vyšetření doporučené neurologem a zvážíme další postup.
V Praze v IKEM a ve Fakultní nemocnici Motol jsou podle mých informací léčeni dva pacienti, technicky i personálně je k zahájení lipoproteinových aferéz připravena Fakultní
nemocnice Brno.

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Lipoproteinová aferéza
u pacientů s FH významně
snižuje výskyt KV příhod

Odpovídá prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.,
přednosta Kliniky gerontometabolické
LF UK a FN Hradec Králové

Pacienti s FH mohou být indikováni
k léčbě lipoproteinovou aferézou, tedy
ke specifickému odstranění LDL cho

prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.

Ing. Jaroslav Hubáček, CSc., DSc.

Jaké zajímavosti podle vašeho názo
ru stojí za zmínku v oblasti výzkumu
dyslipidemií, potažmo FH za rok 2018?
Došlo k nějakému zajímavému posunu?
V posledních letech, tedy nejen v roce
2018 se významně posunul náš náhled na
FH. Toto onemocnění, klasicky představované a vyučované jako autozomálně dominantní, v podstatě nesplňuje požadavky pro
tuto charakteristiku. Analýzy obecné populace ukázaly na nositele mutací v LDL-receptoru se zcela normálními hodnotami LDL-cholesterolu a rovněž tak je známa řada
kazuistik, kdy i FH homozygoti se dožili neočekávaně vysokého věku.

Vyzdvihl byste nějaké projekty v této
oblasti, na nichž se IKEM, respektive
vaše pracoviště podílí?
Většina civilizačních onemocnění, dyslipidemie nevyjímaje, jsou primárně onemocnění polygenní, na jejich rozvoji se tedy podílí
mnoho variant v řadě genů. Právě současná analýza i několika desítek takových rizikových nebo protektivních variant by měla
v budoucnu tvořit základ personalizované
medicíny, o které se na kongresech často
hovoří, ale v praxi je stále v plenkách.
Ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK
a s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně jsme analyzovali genetické skóre právě u FH pacientů a u pacientů s hypertriglyceridemií. Překvapilo nás, že
vysoká hladina triglyceridů se zdá být ovlivněna geny mnohem více než vysoká hladina
cholesterolu, a dále skutečnost, že mozaika
genetických variant vedoucích k hypertriglyceridemii bude mezipopulačně mnohem rozmanitější, než jsme čekali.

Má před sebou český výzkum FH něja
ké nové výzvy nebo témata, jimž by se
chtěl v blízké budoucnosti začít věno
vat? Které cesty jsou nadějné?
Zcela jistě bude jedním z nosných témat další analýza genetického pozadí FH – analýza
rozsáhlých souborů z DNA bank s cílem zjistit skutečný výskyt mutací v české populaci a hlavně nalézt faktory, které stojí za širokým fenotypovým rozpětím u nositelů FH
mutací. Osobně se domnívám, že odpověď
by měly přinést spíše analýza a vyšetření jedinců s FH mutacemi a nízkými lipidovými
parametry a hledání protektivních faktorů,
ať už genetických či environmentálních, než
analýza jedinců s „tradičním“ klinickým obrazem FH.
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V zajetí mýtů o potravinách Tři otázky pro… Diagnózu FH
bývají i někteří zdravotníci
Odborný program kongresu ČSAT nabízí celou řadu zajímavých témat.
Zcela jistě mezi ně patří i přednáška s podtitulem „Průmyslově zpraco
vané potraviny – klady a zápory“, kterou si připravila prof. Ing. Jana Do
stálová, CSc., z Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze. Téma
výživy je dnes ve společnosti velmi aktuální a nahlížené z mnoha stran
a úhlů, mezi nimiž je obtížné najít ten správný. Jaký je pohled odborni
ce? To Kongresové listy zjišťovaly v několika zvídavých dotazech.

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

Určitě je velmi obtížné shrnout obsah
přednášky do několika vět, ale přesto:
jaký je tedy váš odborný názor na „prů
myslově zpracované potraviny“ – jaké
klady a zápory nabízejí? A dá se vlastně
v tomto ohledu paušalizovat?
Bez průmyslově zpracovaných potravin se
současná společnost neobejde. Konzumovat takzvané skutečné potraviny, o kterých
hovoří jedna propagátorka zvláštních směrů výživy, si může dovolit jen zanedbatelná
část obyvatel. Naprostá většina musí konzumovat průmyslově zpracované potraviny,
a přitom své zdraví neohrožuje.
Průmyslové zpracování potravinářských
surovin má svá pozitiva i negativa. Mezi pozitiva patří například zvýšení mikrobiologické bezpečnosti – pasterace mléka, odstranění látek nevhodných pro lidský organizmus při
rafinaci olejů a cukru, zvýšení údržnosti potravin díky různým způsobům konzervování,
ale i dosažení lepších senzorických vlastností,
zvýšení stravitelnosti, mnohdy i menší pokles
výživové hodnoty, než k jakému dochází při
zpracování surovin v domácích podmínkách,
a podobně. Na druhé straně může docházet
ke snížení výživové hodnoty a vzniku škodlivých látek. Obsahy negativně působících látek jsou většinou limitovány vyhláškami a pod
dohledem státních kontrolních orgánů. Některé průmyslově zpracované potraviny jsou však
z různých pohledů málo kvalitní, bývají ale levné. Je třeba umět si v širokém sortimentu vybírat kvalitnější potraviny podle údajů na obalu. Pokud má někdo omezený rozpočet, je lépe
vybrat si kvalitnější, většinou dražší potraviny
a zkonzumovat jich méně.

Vy osobně se zapojujete do osvětových
akcí. Na jaké úrovni je podle vašeho názo
ru v České republice potravinová gramot
nost? A na jaké úrovni je mezi zdravotníky?
Na základě zkušeností z různých osvětových
akcí, komunikace se studenty, svými známými a při různých příležitostech i se spotřebiteli mohu konstatovat, že potravinová
gramotnost je malá. Lidé se v současnosti o výživu a potraviny zajímají, ale poznatky čerpají bohužel z nevhodných zdrojů, kde
jsou prezentovány klamavé informace, pro
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které se v odborné veřejnosti ustálil pojem
„mýty“. Zdrojem mýtů mohou být všechna média, především internet, ale i knižní publikace a velmi často překlady. S mýty
se lze setkat i v různých kurzech, přednáškách a poradnách zdravé výživy. Výživovým
poradcem se dnes bohužel může stát v podstatě každý, neboť se jedná o volnou živnost.
Převzetí mýtů může vést, zvláště u dětí,
k poškození zdraví. Lidé nejenže neznají zásady správné výživy, ale nevědí, jak se orientovat při výběru potravinářských výrobků
– nevyznají se v údajích na obalech potravin.
Bylo by proto vhodné věnovat zvýšení potravinové a výživové gramotnosti více pozornosti na všech stupních škol.
Bohužel jsem se setkala i se zdravotníky,
kteří povědomost o tom, jak vybírat potraviny
z hlediska správné výživy, mají malou. Neorientují se správně v údajích na obalech potravin. Často jsou také v zajetí mýtů o potravinách, a to nemyslím ty, kteří jsou orientováni
na alternativní směry výživy. Podle dotazů,
které dostávám na mých přednáškách, vím,
že o informace na úrovni současných znalostí
vědy o výživě a potravinách mají zájem.

Jaké mýty o potravinách musíte nejčas
těji vyvracet? A je česká veřejnost jejich
vyvracení přístupná?
Nejčastější mýty, se kterými se setkávám, se
týkají mléka, tuků a „éček“. Na základě těchto mýtů řada lidí vyloučila mléko a mléčné výrobky ze svého jídelníčku, a co je ještě horší,
z jídelníčku svých dětí. Přitom mléko a mléčné výrobky jsou pro děti nenahraditelným
zdrojem vápníku. Rovněž veganská strava pro děti vhodná není. Lidé se přehnaně
bojí i „éček“, přitom řada z nich jsou látky přírodní – například když se kyselina askorbová, tedy vitamin C, přidá do masných výrobků
jako antioxidant, jedná se o E300. Příliš mnoho „éček“ však signalizuje méně kvalitní výrobek. Většina lidí je vyvracení mýtů přístupná,
ale mnoho z nich nepřesvědčíte.

Co jako odbornice považujete za nejri
zikovější na dnešních potravinách nebo
způsobu stravování většiny obyvatel ČR?
Z hlediska mikrobiologických i chemických
rizik jsou naše potraviny celkem bezpečné.
Ke vzniku alimentárních nákaz dochází většinou až po nevhodném kulinárním zpracování. Za rizikové považuji vysoký obsah soli
a cukru v řadě potravin, i v potravinách, které
konzumují děti. Potraviny obsahující dlouhý
seznam „éček“ také nejsou příliš vhodné. Rizikový je také vysoký příjem energie spojený
s jejím nízkým výdejem a příjem nasycených
tuků. Přesto se dá z potravin, které jsou na
našem trhu, sestavit správná strava. V preambuli výživových doporučení Společnosti
pro výživu je uvedeno: Nejsou nezdravé potraviny, ale nezdravá jsou jejich množství.
Eva Srbová

Od roku 2014 v České republice působí nezisková pacientská organizace Dia
gnóza FH. Jak napovídá její název, sdružuje osoby s familiární hypercholeste
rolemií (FH) a jejich rodiny, ale i lékaře a další zdravotníky. Spolek si vytkl celou
řadu cílů, od podpory pacientů až po osvětu v široké veřejnosti. Co se pacient
ské organizaci podařilo v roce, jenž se pomalu spěje ke svému závěru, a co ji
čeká v tom příštím? Ptali jsme se její předsedkyně Mgr. Zdeňky Cimické.

Mgr. Zdeňka Cimická

Rok 2018 se pomalu chýlí ke svému kon
ci. Když se ohlédnete, jaký byl z pohledu
pacientské organizace Diagnóza FH?
A jaký výhled má před sebou Diagnóza
FH do roku 2019?
Rok 2018 byl rozhodně velmi pestrý. Těší nás
naše aktivity i různá nová zapojení. Víme, že to,
co děláme, má smysl. Že se daří sdělovat a poodhalovat riziko vysokého cholesterolu, a tím
i familiární hypercholesterolemie mezi lidmi z různého pracovního i sociálního prostředí. Zájem médií nás vždycky posune o kousek dál. Dobře promyšlené tiskové konference
nebo vystoupení v televizi přinášejí odezvu téměř okamžitě. Zásluhu na těchto výsledcích
nemáme jen my, velmi nám pomáhá podpora
a spolupráce ze strany odborníků. Veliké poděkování proto patří České společnosti pro aterosklerózu, III. interní klinice – klinice endokrinologie a metabolismu VFN v Praze, lékařům
z center MedPed a nutričním terapeutkám ze
Sekce výživy a nutriční péče.
Pokud mám říci, co se nám nedaří, přesněji, co postrádáme, a platí to nejen pro rok

2018, pak to jsou aktivní pacienti. I když –
možná dva z Týdne FH 2018 se jeví jako perspektivní. A jsou mladí!!!
V příštím roce můžete určitě opět očekávat Týden FH, první přípravy Týdne FH
2019 už započaly. Z této akce už se stala tradice, která zaujala své místo v našem plánování. Výstupy z Týdne FH 2018 najdete na našich stránkách a Facebooku.
Budeme pokračovat ve vydávání Zpravodaje FH, pacientských novin, které vycházejí v tištěné formě, ale rozesíláme je také elektronicky. Zavázali jsme se být periodikem
a vydávat dvě čísla ročně. Podruhé – a tentokrát už jako partneři pořadatelů – se zapojíme
do charitativního projektu Proběhni.se. Založili ho lékaři z Nadačního fondu České srdce
a jedná se o běžecký závod, jehož posláním je
upozorňovat na problematiku srdečních chorob a jejich následky. Poprvé se konal v dubnu
2018 v pražském Kunratickém lese a Diagnóza
FH byla u toho. Pochopitelně – měřili jsme hladiny cholesterolu a umožnili konzultace s lékařem i nutriční terapeutkou. Zájem byl obrovský
a 13. dubna 2019 se uskuteční druhý ročník.
I v roce 2019 bude naším úkolem cílit na
mladší generaci a šířit osvětu o FH. Prostřednictvím České asociace pro vzácná onemocnění jsme zařazeni do projektu Medici na
2. lékařské fakultě UK v Praze. V jeho rámci
probíhá seminář pro výuku o vzácných a geneticky podmíněných onemocněních seminář, na němž vystoupí pacient a popíše svůj
život se vzácnou nemocí. Studenti se mohou
ptát, případně vystoupení vede lékař-pedagog. Zájem je mezi studenty velký.
Mladí jsou také generací sociálních sítí, „youtubeři“, a i do tohoto prostředí jsme vstoupili.
Výsledkem je podzimní kampaň – kolují dvě videa s prolínajíci se myšlenkou „Musel jsem si na
to přijít sám“. Hlavní postavou je skateboardista
Maxim, teenegerům známá osobnost, a velmi
mile, nenásilně a přirozeně tam vstoupí i prof.
Michal Vrablík. Stojí za zhlédnutí.
Pokračování na str. 6

Přehled akcí ČSAT pro rok 2019:
co a proč rozhodně nevynechat?
Komentář prof. Michala Vrablíka

ČSAT pořádá nebo je partnerem řady odborných vzdělávacích akcí a nebude tomu jinak ani
v příštím roce. Většinu z nich kolegové znají – „velké, národní“ akce, jako jsou Šobrův den
nebo Kongres o ateroskleróze, zůstávají nejvýznamnějšími, ale rádi se s kolegy potkáme
i v rámci přednáškových bloků ČSAT v programu výročních konferencí našich partnerských
odborných společností (ČAS ČLS JEP, ČKS, ČIS ČLS JEP). Novinkou bude jednodenní setkání
Prague Prevention 2019, které připravujeme ve spolupráci s Pracovní skupinou preventivní
kardiologie ČKS na 29. ledna.
Nezůstáváme jenom doma. Organizujeme kurz International Atherosclerosis Research
School, která bude slavit 10. výročí. Těšíme se na slavnostní seminář chystaný na 23. srpna,
jejž by se měli zúčastnit všichni učitelé, kteří působili v tomto kurzu v průběhu celé doby jeho
konání. Obdobnou akcí je Summer Course of IUA for Young Vascular Specialists, zaměřený
také zejména na začínající kolegy v oblasti vaskulární medicíny. Mezinárodní je vlastně i 5. ročník Česko-slovenské lipidové akademie, pořádaný v říjnu v Mikulově.
ČSAT jde s dobou, a proto pokračujeme v organizaci série webinářů, při nichž probíráme problematiku aterosklerózy z hlediska různých odborností. A protože se ateroskleróza týká každé medicínské odbornosti, zveme k účasti kolegy ze širokého spektra zaměření – od praktických lékařů přes diabetology, internisty a kardiology až po neurology či klinické genetiky.
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kongresové listy
Uplynulý rok byl
prostě skvělý!
Pokračování ze str. 1
navštěvují. Rozvíjíme program podpory členů společnosti, v jehož rámci je možné žádat
o cestovní granty, soutěžit o cenu za nejlepší
publikaci či se ucházet o stipendijní prostředky na zahraniční pobyty. Nadále trvá naše
spolupráce s mezinárodními a zahraničními
odbornými společnostmi a daří se nám být
u důležitých novinek v naší oblasti. Pro naše
členy ale zajišťujeme i podporu při jednáních
s plátci péče, aktivně se zapojujeme do vyjednávání o organizaci péče o nemocné s poruchami metabolizmu lipidů či manifestní aterosklerózou a spolupracujeme v tomto směru
s dalšími odbornými společnostmi.

Co se podařilo přímo ČSAT, potažmo
jejímu výboru? Vyzdvihl byste nějaký
počin odborné společnosti, kterého si
zvláště ceníte?
Není snadné vybrat, každý měsíc se něco
dobrého podaří… Ale opět řeknu, co mne napadá jako první: výbor ČSAT pracuje dlouhodobě efektivně, věcně a hlavně v přátelské
atmosféře. Není to tak, že bychom nediskutovali o problémech nebo že by předseda
(tedy já J) autoritativně rozhodoval, ale vždy
najdeme konsenzus a řešení. Toho si nesmír-

Cíl pro rok 2019:
zůstat na zemi!
Pokračování ze str. 1

ně vážím a doufám, že to tak bude i do budoucna.
A pokud jde o významné počiny, připomněl
bych, že se nám podařilo zorganizovat klinicky orientovaný kurz European Atherosclerosis Society, který byl účastníky hodnocen
velmi vysoce. Nadále probíhá projekt MedPed, jehož výsledky se opět dostaly do mezinárodního povědomí díky registru PLANET
– data z registru PLANET publikoval časopis Atherosclerosis. ČSAT aktivně zasáhla do
procesu ustanovení center pro léčbu inhibitory PCSK9 a nadále pracuje na dalším rozšíření
této sítě. A je toho samozřejmě mnohem více.

V medicíně je obecně a v nejrůznějších
souvislostech zmiňována a zdůrazňová
na potřeba spolupráce, ať již meziobo
rové či mezinárodní. Jste spokojen s její
úrovní v obou zmíněných rovinách?
Vyplývá to už z mých předchozích odpovědí. Spolupráce a spolupracovníků si velmi vážím a mám asi štěstí, že se mi výborných kolegů podařilo najít opravdu hodně – a to jak
u nás, tak v zahraničí. Nadále se snažíme
o ještě větší rozšíření možností spolupráce.
V roce 2019 bychom se rádi zaměřili na budování mezinárodní sítě pracovišť pro školení
začínajících vědců či lékařů se zájmem o výzkum aterosklerózy či o řešení jejich klinických komplikací.

Mezi aktuální témata ve zdravotnictví
patří nedostatek personálu, ať lékařů,

mi – nyní například s Českou geriatrickou
a gerontologickou společností ČLS JEP, ve
které jsme se zabývali statiny a stářím. Dále
bych se pochlubil „letáky“ pro lékaře a jejich
pacienty bojující s předsudky ohledně prevence, zejména léčby statiny. Dle zpětných
vazeb byla tato forma výpomoci poměrně
významná. Snad jsme tedy byli vidět jak za
pomyslnými hranicemi naší společnosti, tak
za hranicemi skutečnými.

Jaké úkoly nebo cíle si klade ČSAT pro
rok 2019?

doc. MUDr. Jana Piťha, CSc.

Na relativně menší národní společnost bylo
vědeckých a vzdělávacích aktivit v tomto roce
poměrně hodně – jak našich vlastních, tradičních, tak i bloků na dalších odborných kongresech, a to domácích i zahraničních. Navíc
i přímo v České republice proběhly prestižní semináře Evropské společnosti pro aterosklerózu, a naopak někteří členové výboru
se podíleli na prestižních seminářích v zahraniční – v Lisabonu, v Hamburku. Poměrně hojná návštěvnost těchto akcí může být
i důkazem, že naše aktivity a zaměření jsou
zajímavé pro velkou část lékařů a zdravotníků a dokážou je oslovit. Také bych zmínil
námi iniciované publikace, které se vyjadřují ke každodenním praktickým otázkám
léčby pacientů v riziku kardiovaskulárních
onemocnění, a dále publikační činnost ve
spolupráci s dalšími odbornými společnost-
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Pokud naše aktivity zůstanou na úrovni minulého roku, určitě to nebude propadák.
Nicméně ambicí pro příští rok je ještě více
přesvědčovat některé naše kolegy i jejich
pacienty o tom, že je možné dále likvidovat
aterosklerózu v našich ambulancích a dávat srozumitelné návody, jak to dělat. Stále totiž nepřestáváme bojovat se zřejmě nesmrtelnou neinformovaností v této oblasti,
a to jak v laické veřejnosti, tak u některých
zdravotníků. Tedy – chceme se pokusit zůstat na zemi s daty a fakty, které přes všechnu nedokonalost jsou stále tím nejlepším, co
máme, a které nás a naše pacienty drží na
zemi. Doslova. To znamená bojovat s větrnými mlýny fám, které naše pacienty odnášejí do nebes (když se jinak slušně chovali),
protože na základě zcela nepodložených informací přestávají užívat nutné léky a nedodržují opatření životního stylu. Samozřejmě
si do roku 2019 neseme řadu dluhů z roku
2018, takže nudný příští rok určitě nebude.

Přejděme teď k letošnímu kongresu
ČSAT. Podle odborného programu je
opět tematicky velmi nabitý. Zkuste teď
čtenáře trochu navnadit: které přednáš
ky si vy osobně nenecháte ujít a proč?
Správný kongres je směsí informací, které
potvrzují, inspirují, vzdělávají a provokují. Ta-

či nelékařských pracovníků. Jak ože
havý je tento problém z hlediska vaší
specializace? Jste spokojen se zájmem
mediků a mladých lékařů o léčbu ate
rosklerózy, potažmo metabolických
onemocnění či preventivní kardiologii?
Někde jsem četla, že preventivní kar
diologie je dnes „sexy“ obor…
Tak to mne těší, protože ten článek mi unikl.
Jak správě říkáte, personální situace není dobrá, ale v ČSAT se dlouhodobě zaměřujeme na
podporu mladých kolegů a snad se je daří –
i díky tomu – upozorňovat, že prevence „sexy“
je! Mám vždy radost, když mladí kolegové prezentují výsledky své práce na našich akcích,
a ještě větší radost mi dělá, že jich není málo.
Takže do budoucna hledím s optimizmem.

Kromě bilancování je konec roku i ob
dobím kladení si nových cílů, dobou
víry a naděje, že se v tom příštím dože
ne, co se zatím nepodařilo. Jaké výzvy
v oboru přecházejí do roku 2019 a jaké
si do něj přenáší konkrétně ČSAT?
Budeme ještě lepší, až se staneme nejlepšími... Dělám si samozřejmě legraci. Čekají
nás změny, budeme muset reagovat na nové
podmínky legislativy a upravovat provoz projektu MedPed, což je hlavní projekt ČSAT zaměřený na detekci nejvýznamnějších geneticky podmíněných dyslipidemií. Rádi bychom
pokračovali spolu se slovenskými kolegy ve
vydávání časopisu Atheroreview, v němž se
snažíme komentovat důležité novinky nejen

kovou směs na internetu/Facebooku/Twitteru/Instagramu a podobně stále nenajdete.
Mluvené slovo je stále rychlejší a pohotovější než psané a i nepříjemné, ale správné otázky mohou inspirovat jak publikum,
tak potrefené řečníky či diskutéry. Cyničtěji řečeno, chybami se člověk učí, nejlépe však
chybami druhých. Takže i méně povedené sdělení má svůj význam. I proto se snažím být na všech přednáškách – především
na svých a na těch, kde předsedám (tím ne-

pro naše členy. Chystáme se také pořádat
nové odborné akce (podrobněji na jiném místě
Kongresových listů – pozn. red.). Čas a energii
bychom ale chtěli věnovat rovněž otázkám
chybějících doporučení pro vedení hypolipidemické terapie v různých klinických kontextech – gravidita, HIV pozitivita, vysoký
věk a podobně.

Moje poslední otázka už nemůže smě
řovat k ničemu jinému než k letošnímu
kongresu ČSAT. Co vy osobně považuje
v programu za obzvlášť lákavé či klíčo
vé a na co byste účastníky chtěl upo
zornit nebo pozvat?
Tady jsem úplně v úzkých. Program je od počátku do konce nabitý neuvěřitelně zajímavými sděleními, a tak vybrat jen některá je skoro
nemožné. Ale připomenu mezinárodní hosty ČSAT profesora Nordestgaarda z Kodaně
a profesora Zambona z Padovy, kteří s námi
budou diskutovat o svých tématech celou hodinu. Další zajímavostí – a také experimentem – v letošním programu jsou interaktivní
bloky věnované širším pohledům na prevenci
kardiovaskulárních onemocnění. Chceme stimulovat diskusi, a proto využijeme možnosti kladení dotazů elektronickou cestou, pomocí mobilních zařízení přímo v sále. Věřím,
že to dopadne dobře, a přeji nám, přednášejícím i všem účastníkům kongresu, krásné zážitky a hodně zajímavých novinek a poznatků.
Eva Srbová

myslím, že jsou všechny nepovedené). Určitě se letos pokusím vyslechnout kompletně
i zahraniční hosty. Je potěšující, že jazykové
bariéry dále padají, přednášky zahraničních
hostů jsou stále navštěvovanější a původní
určitá stydlivost z cizích jazyků u nás pomalu, ale jistě opadá. I letos byli pozváni velice
kvalitní zahraniční řečníci. Ani tentokrát tam
však na jejich přednášky nepůjdu z pouhé
slušnosti, ale proto, že zaručují zážitek jistě přesahující naši každodenní praxi a rutinu.

Odborné akce s účastí nebo pořádané ČSAT v roce 2019
leden

32. Šamánkovy Poděbrady a 42. motolský seminář:
Prevence ICHS od dětského věku

Poděbrady,
10.–12. 1. 2019

3. sjezd České asociace ambulantní kardiologie

Olomouc, 18.–19. 1. 2019

Prague Prevention

Praha, 29. 1. 2019

únor/březen 44. angiologické dny 2019 s mezinárodní účastí
květen

červen

Praha, 28. 2.–2. 3. 2019

13. celostátní seminář ČIMS

Plzeň, 21. 3. 2019

XXVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti

Brno, 12.–15. 5. 2019

3rd Meeting on Paediatric FH

Maastricht, 25. 5. 2019

87th European Atherosclerosis Society
Congress 2019

Maastricht, 26.–29. 5. 2019

33. konference o hyperlipoproteinemiích –
Šobrův den

Praha, 4. 6. 2019

25. česko-slovenské angiologické Symposium

Lednice, 13.–14. 6. 2019

červenec

7th IUA Course for Young Vascular Specialists

Praha, 10.–14. 7. 2019

srpen

International Atherosclerosis Research School

Praha, 18.–23. 8. 2019

iARS 10th Anniversary symposium

Praha, 23. 8. 2019

říjen

5. česko-slovenská lipidová akademie

Mikulov, 18.–19. 10. 2019

listopad

XXVI. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

Praha, 17.–20. 11. 2019

prosinec

23. kongres o ateroskleróze

Plzeň, 5.–7. 12. 2019

Webináře ČSAT
s a pro různé lékařské odbornosti
začínáme 15. 1. s a pro nefrology a na další se můžete těšit 12. 3. | 21. 5. | 17. 9. | 12. 11.
sledujte na webu ČSAT www.athero.cz
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Tři otázky pro…
Diagnózu FH
Pokračování ze str. 4

Zásadní letošní událostí pro pacienty
s FH bylo jistě dojednání úhrady inhibito
rů PCSK9. Předepisovat je mohou centra
zapojená v projektu MedPed. Jak hodno
títe dostupnost těchto léků po půlroce
jejich hrazení zdravotními pojišťovnami?
Veliká radost, čekání bylo opravdu nekonečné. Pacienti, kteří vyzkoušeli v různých studiích účinek i pohodlí nových léčebných přípravků, už ztráceli trpělivost, obraceli se
i na nás s prosbou „udělejte něco, pomozte“. I když jsme nebyli účastníky správního řízení, oslovili jsme písemně SÚKL s dotazem,
kdy se naši pacienti dočkají. Zúčastnili jsme
se schůzky na VZP a mohli osobně klást žhavé otázky. Když SÚKL vydal kladnou hodnotící
zprávu, následovala jednání o centrech a první pacienti se dočkali.
Ale! Kritéria, kdo na tuto léčbu „dosáhne“,
jsou velmi tvrdá. Vůbec nezávidím lékařům,
kteří mají na bedrech rozhodování o tom, jestli
tento pacient ještě ano, ale tento už ne.
Celý proces rozhodování o inovativní léčbě je
velmi zdlouhavý a stanovení úhrady bývá většinou podmíněno jedinému kritériu, a sice nákladovosti a udržitelnosti systému pojištění.
Existují pacienti, kteří inovativní léčbu potřebují rychle. Existují ale i pacienti chronicky nemocní, a mezi ně ti s familiární hypercholesterolemií
patří, kteří dosáhnou-li včas a trvale na adekvátní léčbu, mohou prožít plnohodnotný život.
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Mohou pracovat, platit pojištění, odvádět daně,
na svoji – byť nákladnou – léčbu si vydělat, přinejmenším na ni přispívat.
Proto jsme zapojeni v Pracovní skupině
pro inovativní léčbu při Pacientské radě Ministerstva zdravotnictví ČR. Na ministerstvu se připravují legislativní změny na revizi systému cen a úhrad léčiv (novela zákona
č. 48/1997 Sb.), součástí by měla být i lepší
dostupnost inovativních léčebných přípravků.
Být u toho je první krok, mít možnost se vyjádřit, připomínkovat – byl by hřích ji nevyužít.
Jak moc bude náš hlas slyšet, je velkou otázkou.

Byli jste také aktivními účastníky 2nd EAS
Paediatric Familial Hypercholesterolae
mia Meeting, který se konal v květnu v Li
sabonu u příležitosti výročního kongresu
Evropské společnosti pro aterosklerózu
(EAS). Hovořili jste tam o překážkách,
kterým čelí pacientské organizace pro FH
po celé Evropě. Můžete se k tomu krátce
vrátit a nejpalčivější problémy shrnout?
Přijali jsme pozvání předních představitelů EAS zúčastnit se tohoto setkání, protože jsme považovali za důležité zapojit se do
mnohostranné diskuse také z pohledu pacientů s FH. Velmi si ceníme toho, že se EAS
dlouhodobě snaží dávat prostor pacientům.
V Lisabonu jsme vystupovali jako člen mezinárodní sítě FH Europe, která sdružuje 24 pacientských organizací z 23 zemí Evropy.
Náš programový příspěvek se opíral o průzkum mezi členy FH Europe – snažili jsme
se zjistit, jakým překážkám organizace čelí
a které je nejvíce limitují. Výsledek odpovídal
tomu, s čím bojujeme i tady v Česku: kvůli nedostatku financí pracují pro organizaci povět-

šinou dobrovolníci, kteří tak činí nad rámec
svého zaměstnání, tedy ve volném čase, což
je velmi náročné. Další bolestí napříč Evropou
je nedostatek aktivních členů pacientů nebo
jejich blízkých. Nebyla bych ale úplně skeptická, nám se například letos podařilo získat
mladou studentku s FH, se kterou budeme
moci v příštím roce spolupracovat. Zvláště
pro mladé lidi, kreativní a jazykově vybavené, může být práce pro pacientskou organizaci podnětná i profesně rozvíjející. V některých zemích je stále problémem dostupnost

inhibitorů PCSK9 a spolupráce s lékaři. Ne
každá země disponuje centry, ve kterých vědí
o FH vše, a práce s běžnými lékaři pak může
být náročnější. Ne v každé zemi také funguje
vstřícná spolupráce s odbornou společností,
jakou máme my v Česku s ČSAT. Na letošním
výročním setkání FH Europe v listopadu v Paříži bylo sestaveno několik důležitých pracovních skupin, my jsme v té, která se bude zaměřovat právě na komunikaci mezi členy sítě,
mapování jejich potřeb a aktivit a navrhovat
možné intervence z pozice FH Europe.
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