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Chcete, abychom i u vás uspořádali odpolední seminář

Jak si poradit s vysokým
cholesterolem?
Není nic jednoduššího! Pokud dáte dohromady alespoň 10 účastníků,
přijedeme za vámi. Volejte nám na tel. +420 608 234 466 nebo pište
na e-mail komunikace@athero.cz.

Nabízený program

–

semináře:

Moderní léčba vysokých hladin cholesterolu
nejen u pacientů s FH/Nežádoucí účinky léčby
a jak se s nimi vypořádat

–

Jak by měl vypadat jídelníček při vysokém
cholesterolu?

–

Diskuze – ptejte se na to, co vás zajímá!

Pro koho jsou

–

pro pacienty s FH a jejich blízké

semináře určeny:

–

pro pacienty s vysokým cholesterolem v krvi
z jiných příčin

–

pro všechny zájemce o zdravé stravování
a prevenci srdečně-cévních příhod

Za podpory: České společnosti pro aterosklerózu
a Sekce výživy a nutriční péče, z.s
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Úvodník

Vážení přátelé, pacienti s FH a všichni,
kteří se zajímáte o problém jménem
„vysoký cholesterol!“ Zásadní událostí
pro pacienty s FH bylo dojednání
úhrady inhibitorů PCSK9. Konečně
se účinným látkám alirokumabu
a evolokumabu otevřela cesta
k pacientům. Následovala jednání
a byla stanovena centra, kde se
léčivé přípravky budou předepisovat,
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, že tento pacient
ještě ano, ale tento už ne.
sami. Dovolte, abych zdůraznila tři body, které
považuji za nezbytné sdělit.

Nový Zpravodaj FH si dal trochu na čas, ale
konečně pacientské noviny Diagnózy FH, z.s.
držíte v ruce nebo čtete na svém počítači.
Doufám, že vás námi zvolená témata zaujmou
a dozvíte se něco nového, něco užitečného,
případně zjistíte, že se svými problémy nejste

Uplynulé období bylo pro spolek Diagnóza FH
velmi pestré, naše aktivity a různá nová
zapojení nás těší. Víme, že to, co děláme,
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má smysl. Že se daří sdělovat a poodhalovat
riziko vysokého cholesterolu a tím i familiární
hypercholesterolemie (FH) mezi lidmi
z různého pracovního i sociálního prostředí.
Zájem médií nás vždycky posune o kousek dál.
Dobře promyšlené tiskové konference nebo
vystoupení v televizi přinesou odezvu a zájem
téměř okamžitě. Tyto výsledky nejsou jen
zásluhou úzké skupinky nadšenců, podpora
a spolupráce odborníků nám velmi pomáhají.
Veliké poděkování proto patří ČSAT, III. interní
klinice 1. LF UK a VFN v Praze, lékařům
projektu MedPed a nutričním terapeutkám ze
Sekce výživy a nutriční péče, z.s. Poděkování
míří i do Brna, Třebíče, Jablonce nad Nisou.
Pokud mám opakovat, co se nám i nadále
nedaří, přesněji, co postrádáme, pak to jsou
aktivní pacienti. I když – podle příspěvků
v tomto vydání Zpravodaje FH – poděkovat chci
i vám všem, kteří jste se ochotně podělili o své
zkušenosti ze života s FH.

otevřela cesta k pacientům. Následovala
jednání a byla stanovena centra, kde se léčivé
přípravky budou předepisovat, 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, že tento pacient ještě ano, ale tento
už ne. Celý proces rozhodování o inovativní
léčbě je velmi zdlouhavý a stanovení úhrady je
většinou podmíněno jedinému kritériu, a tím
je nákladovost a udržitelnost systému pojištění.
Jsou ale pacienti „chronicky nemocní,“ a mezi
ně ti s FH patří, kteří, když včas a trvale
dosáhnou na adekvátní léčbu, mohou prožít
kvalitní plnohodnotný život. Mohou pracovat,
platit pojištění, odvádět daně, na svoji (byť
nákladnou) léčbu si vydělat (přinejmenším na
ni přispívat).
Rozhodně nesmíme složit ruce do klína
a čekat, že se někdo nad námi ustrne
a možnost léčby bude dostupnější i nám

Zásadní událostí pro pacienty s FH bylo
dojednání úhrady inhibitorů PCSK9. Konečně
se účinným látkám alirokumabu a evolokumabu

ostatním. Toto je výzva, hlas jediného
pacienta slyšet moc nebude, jako
pacientská organizace máme šanci být
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Úvodník

pokusili jsme se o intervenci v SPLDD (Sdružení
praktických lékařů pro děti a dorost). Nabídli
jsme spolupráci, představili naše edukační
materiály. Přijetí bylo vstřícné, ale výsledkem
spolupráce v roce 2018 byl zatím jediný článek
v elektronickém zpravodaji SPLDD.
Mladí jsou generací sociálních sítí, vstoupili
jsme proto i do tohoto prostředí. Výsledkem je
podzimní kampaň, kolují dvě videa s prolínajíci
se myšlenkou „Musel jsem si na to přijít sám“.
Hlavní postavou je skateboardista Maxim,
teenagerům známá osobnost, a velmi mile
nenásilně a přirozeně tam vstoupí i prof. Michal
Vrablík. Stojí za zhlédnutí (viz Facebook
Diagnózy FH, z.s.). Uvnitř tohoto čísla se
k tématu ještě vrátíme.

slyšet více, jako aktivní a hlasitá pacientská
organizace můžeme vzbudit zájem o náš
problém a podpořit naději na změnu.

Nové téma, na kterém Diagnóza FH, z.s.
v uplynulém období pracovala, do kterého se
zapojila a které považuje za velmi významné,
by se dalo pojmenovat „Od nejmladších po
dospělost v rodině s FH“ aneb Musel jsem si
na to přijít sám“.
Jde o kampaň, které jsme věnovali rok
2018 a pokračujeme i letos. Myšlenka výborná,
ale kde začít? Ve spolupráci s partnerskými
organizacemi FH Europe jsme kampaň zahájili
vydáním edukačních brožur, věnovaných mladé
generaci a jejich informovanosti o FH. Jsou
zpracovány pro tři věkové kategorie. Zásadní
myšlenkou je začít s prevencí a edukací včas,
tedy nejlépe u těch nejmladších. Pokud se
v rodině vyskytne FH, týká se to všech členů
rodiny, od těch nejmenších. I děti mají vědět, co
je zdravé, proč jablíčko je lepší než polévaná
přeslazená tyčinka, že procházka nebo skotačení
na hřišti je veselejší než dlouhé a nudné
vysedávání před televizí nebo počítačem.
Brožury jsou barevné, nenásilně poučné a mají
být i pomůckou pro rodiče nebo prarodiče.
U kategorie -náctiletých pak mají ukázat, že
za jistých pravidel mne FH ze společnosti
nevyčleňuje, moje heslo je „Natři to FH“.
V průběhu roku byl vydán i leták Statiny
dětem. Protože návaznost dětské léčby na léčbu
pro dospělé není plně kontrolovatelná, což
u pacientů s FH může znamenat velký problém,

Vážení přátelé, GDPR, tedy evropská
směrnice o ochraně osobních údajů, nás
poněkud omezila v komunikaci s vámi.
Ne všichni jste zareagovali na moji výzvu
a potvrdili souhlas se zasíláním informací
a Zpravodaje FH na vaši mailovou adresu.
Aktuální číslo neposílám pouze těm, kteří
to výslovně odmítli. Vy ostatní, kteří jste
nepotvrdili souhlas, prosím, udělejte tak
dodatečně.
Děkuji a těším se na spolupráci.

Zdena Cimická
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Přehled aktivit

Naše aktivity v roce
2018 a 2019
Ohlédnutí za koncem roku 2018

Léto

Září

Příprava kampaně pro teenagery na sociálních
sítích FCB, Instagram a na Youtube „Musel jsem
si na to přijít sám“ a její finanční podpory.
Výsledkem byla podzimní kampaň –
dvě videa, v nich je hlavní postavou
skateboardista Maxim Habanec, teanegerům
známá osobnost. Uvěřitelným způsobem
sděluje, že bez péče o vlastní zdraví
a kondici by ve sportu nedosahoval
takových úspěchů a vybízí k aktivní
zodpovědnosti za vlastní zdraví. Do jednoho
z videí přirozeným způsobem vstupuje
odborník, prof. Michal Vrablík. Během
tří měsíců aktivní propagace měla videa
velký úspěch měřitelný počtem zhlédnutí.
Viz https://m.facebook.com/diagnozaFH.

Třetí ročník Týdne FH
Kde jsme měřili a edukovali?
– 1. září: Žluté Lázně, Praha – akce Tesco
(200 osob)
– 8. září: Nemocnice Třebíč, Den otevřených
dveří (200 osob)
– 17. září: Praha – ČEZ (50 osob)
– 18. září: Praha – Vodafone (180 osob)
– 20. září: Brno – Masarykova univerzita (70 osob)
– 9. října: Městský úřad Jičín (70 osob)
Co jsme zjistili?
– Celkový počet vyšetřených osob: 770.
– Kuřáci tvořili všude menšinu, více kouřily
ženy než muži.
– Celkem 65 osobám bylo doporučeno
navštívit co nejdříve praktického lékaře
a nechat si přeměřit lipidogram laboratorně.
– Celkem 13 osob bylo rovnou objednáno na
vyšetření do centra (Praha – MUDr. Vaclová,
MUDr. Šatný, Brno - MUDr. Kyselák) –
mohlo by se jednat o FH.
– Celkem 40 hodin edukace.
– Zapojený tým: 5 zdravotních sester, 6 lékařů,
3 nutriční terapeutky, 3 koordinátorky.

APO letní škola: Akademie pacientských
organizací při AIFP pravidelně pořádá toto
velké setkání se zástupci MZ ČR, odborných
lékařských společností, zdravotních pojišťoven
a zástupců farmaceutického průmyslu
s pacientskými organizacemi. Letos byli pozváni
i zahraniční hosté, kteří prezentovali svoje
zkušenosti na téma dostupnosti inovativní
léčby. Žhavé téma roku a vzhledem k zájmům
participujících to bude stejně žhavé (ale už
otevřené téma) i nadále.

Prezentací Týdne FH byla tisková konference
u příležitosti Světového dne familiární
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Na Ministerstvu zdravotnictví se připravují
legislativní změny na revizi systému cen a úhrad
léčiv (novelizace zákona 48/1997 Sb.), součástí
by měla být i lepší dostupnost inovativních
léčebných prostředků. Bolestivý je §16 a návrh
dát možnost podílet se na rozhodování o úhradě
a dostupnosti léčebného prostředku odborné
veřejnosti (případně zástupcům pacientů
připomínkovat a dát šanci být u toho) je nyní
v návrhu změn MZ.
Seminář organizovaný Výborem pro
zdravotnictví Poslanecké sněmovny dne
16. listopadu 2018 naznačil, že najít shodu
v širokém prostředí zúčastněných stran bude
velmi náročné. Právě proto jsme rádi, že jako
pacientská organizace můžeme být blízko
a prostřednictvím Pracovní skupiny MZ
prezentovat názory a potřeby pacientů.

hypercholesterolemie (FH), který připadá
na 24. září.
Tisková konference se konala 25. září 2018
v Praze na netradičním místě v Tančící kuchyni
v Resslově ulici. Kromě představení odborných
témat (ateroskleróza a její komplikace, moderní
léčba a prevence – prof. M. Vrablík, strava jako
důležitá součást prevence a léčby dyslipidemií,
jak omezit nasycené tuky a současně si
pochutnat – V. Boháčová, DiS., Týden FH 2018
a jeho výsledky – mgr. K. Čillíková, příběh
pacienta s FH p. Muellera) bylo součástí zdravé,
chutné a přitom jednoduché vaření v přímém
přenosu pod taktovkou šéfkuchaře Tomáše
Kaliny. Všichni si pochutnali a výstupem z akce
byla například večerní reportáž v Televizních
novinách TV Nova.

Říjen

Prosinec

– Spuštění mediální kampaně „Musel jsem si
na to přijít sám“.
– Dne 9. října měření cholesterolu v rámci
dozvuků Týdne FH na Městském úřadu
v Jičíně.
– Vodafone – měření v rámci Dne zdraví.
– FH Europe – výroční dvoudenní konference
mezinárodní sítě v Paříži, zúčastnila se
Kristýna Čillíková. Na setkání byly mimojiné
vytvořeny pracovní skupiny, které budou
posouvat aktivity FH Europe kupředu.

6. prosince se v Dubaji u příležitosti konání
mezinárodního kardiologického kongresu
uskutečnil kulatý stůl o FH, kam byli sezváni
zástupci pacientských organizací, lékaři a zástupci
odborných lékařských společností z celého světa.
Kulatý stůl uspořádala americká FH Foundation
společně s World Heart Federation. Cílem bylo
diskutovat nad návrhem nového dokumentu,
který by za svůj přijala Světová zdravotnická
organizace (WHO), a to místo staršího
dokumentu o FH z roku 1998, a pomocí
svých nástrojů jej propagovala a prosazovala
požadavky v něm uvedné. Dokument bude
do finální podoby zpracován nově vznikající
pracovní skupinou, v Dubaji však měli všichni
přítomní, kterých bylo asi 50, šanci vyjádřit svůj
názor a říct, co by v dokumentu nemělo chybět.
Diagnóza FH, z.s. byla u toho (K. Čillíková).

Listopad
Absolvovali jsme semináře k inovativní léčbě
(Z. Cimická), kterých se konala celá řada (např.
Poslanecká sněmovna, velvyslanectví USA –
perspektivy inovativní léčby, APO Alumni V atd.)
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Doporučení WHO 1998 mělo 11 bodů, které
byly aktuálně zhodnoceny – k jakému (ne)došlo
posunu. Čistě bodově:
– stále limitovaný screening (kontroverze
v diagnostických kriteriích),
– modely léčby FH existují stále jen v části
zemí, celosvětově je zde limitovaný pokrok,
– lékaři primárního kontaktu, ale i specialisté
a laická veřejnost stále nejsou dostatečně
informovaní o problematice FH, pacientské
organizace nejsou ve všech zemích,
– ačkoli se možnosti léčby hoFH rozšířily,
délka života pacientů s homozygotní formou
se neprodlužuje dostatečně,
– pacienti nemají omezený přístup k léčbě
statiny a ezetimibem, ale neplatí to
u moderní léčby inhibitory PCSK9,
– stále rezervy v dlouhodobém sledování
pacientů a kontrole compliance, nové
možnosti mohou přinést nelékařští
zdravotníci a sociální sítě a aplikace,
– v genetice je patrný velký posun, zejména
v posledních pěti letech, problémem
zůstávají finance, genetické testy by se měly
stát jednou z priorit iniciativy,
– důkazy pro časnou intervenci FH
shromážděny, implementace vázne,
– stále není dostatečný posun v oblasti péče
o děti s hoFH, jejichž situace je vážná.

– role genetického testování ve stanovení dg.
(kaskádový screening, WHO Genetický
program),
– péče o rodinu (edukace rodičů, dětí,
výživa, povědomí o riziku narození dítěte
hoFH u rodičů s heFH, psychologické
a sociální poradenství, řešení stigmatizace,
compliance, genetické otestování v rodině,
časná léčba členů rodiny, péče v době
těhotenství, management komorbidit atd.),
– prosazování vzniku pacientských organizací,
které by měly prosazovat především screening
FH v dětství a časnou léčbu, chránit před
„genetickou diskriminací“ v důsledku
geneticky potvrzené diagnózy atd.,
– v oblasti nákladů vyvinutí specifického
zdravotně-ekonomického modelu (HTA),
který bude dostatečně flexibilní, aby se dal
použít na jednotlivých národních úrovních
(zde se strhla velká debata nad tím, jaké
parametry zahrnout – od QALY dále…).

Nová doporučení budou rámcově počítat s:
– kaskádový a/nebo univerzální screening
založený na biochemii a/nebo genetice,
– časná léčba, již od adolescence,
– neomezený přístup k základní léčbě, která je
levná, léčba celoživotní,
– zvyšování povědomí o FH (státní programy,
edukace ve školách, edukace zdravotníků),
– primární péče (praktičtí lékaři) jako oblast,
kam zavádět existující doporučení,

6.–8. prosince proběhl 22. Kongres
o ateroskleróze ČSAT v Olomouci, součástí
doporovodného programu byl seminář
pro pacienty s FH – Jak správně nakupovat
potraviny (V. Boháčová, Z. Cimická)

Bude se zohledňovat prevalence, typ screeningu,
náklady na léčbu FH včetně nežádoucích
příhod, role plátců). Diagnóza FH, z.s. je
součástí procesu, dění pro vás budeme
sledovat! Užitečné webové stránky pro anglicky
mluvící: https://thefhfoundation.org nebo
www.fheurope.orgHk

Vánoční setkání pacientských organizací
v Lichtenštejnském paláci – pořadatel MZ ČR,
přítomni významní hosté a opět bylo nastoleno
téma Inovativní léčba.
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Rok 2019

službu (155). O svých zkušenostech pacienta,
který prodělal celkem pět mrtvic, promluvil
MUDr. Václav Lukáš, neurolog. Po svých
zkušenostech se rozhodl založit stránky
www.pomrtvici.cz, kde nabízí coby neurolog,
ale i pacient s vlastní zkušeností, rady,
informace a pomoc všem, kterým mrtvice
zasáhla do života.

Březen

Duben
13. dubna jsme se už podruhé zapojili do
charitativní akce spojené s během – Proběhni
se. Na startovném se letos vybralo téměř
450 000 Kč, které poputují na konto Nadačního
fondu České srdce na podporu aktivit českých
kardiologů nejen na misích v zemích třetího
světa. Akce se zúčastnilo 958 závodníků, kteří
si užili nejen skvělou sportovní atmosféru, ale
nechali si také preventivně změřit krevní tlak,
cukr v krvi a cholesterol, natočit EKG, naučili se
základní prvky resuscitace. Největšímu zájmu
se stejně jako loni těšilo stanoviště partnera
akce, Diagnózy FH, z.s. – měli jsme na starost
měření cholesterolu a cukru v krvi a náš lékař

12. března se uskutečnila tisková konference
Zapojte mozek, abyste si zachránili srdce.
Pořádala ji Česká společnost pro aterosklerózu
(ČSAT) ve spolupráci s Diagnózou FH, z.s.
Protože tento týden byl vyhlášen Světovým
týdnem mozku, bylo naším cílem upozornit
širokou veřejnost na problematiku mozkových
mrtvic. Zásadní je mrtvicím předcházet. Jak
zdůraznil prof. Michal Vrablík, předseda
ČSAT, klíčová je prevence aterosklerózy
a zdravé srdce a cévy – tak se chrání i mozek.
Lidé by proto měli dostat pod kontrolu co
nejvíce rizikových faktorů – vysoký krevní
tlak, vysoký cholesterol v krvi, cukrovku,
obezitu, nekouřit. Ač se to možná nezdá, tak
je prokázáno, že vysoký cholesterol významně
zvyšuje riziko mozkových mrtvic (a naopak,
jeho důsledná léčba a snížení zase riziko
významně snižuje). Pokud už k mrtvici dojde,
hlavní je nepodcenit příznaky (závratě, neostré
vidění, pokles koutku úst, pokles jedné paže při
předpažení, necitlivost části tváře, neschopnost
mluvit nebo rozumět řeči, náhlá silná bolest
hlavy) a NEODKLADNĚ volat záchrannou
9
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a nutriční terapeutka všem zhodnotili jejich
výsledky a případně poradili, co a jak změnit
ve výživě. Byla velká zima, takže přístroje
(a kapilární krev „pacientů“) trochu stávkovaly,
nakonec se nám podařilo vyšetřit a proedukovat
skoro 200 osob, nechyběly informace o rizicích
FH. Děkujeme organizátorům za příležitost
být užiteční a těšíme se na třetí ročník 2020!
Velký dík patří i našim statečným sestřičkám
Adélce Vilánkové a Dáše Pstružinové za výdrž
a stále milé úsměvy a paní doktorce Tereze
Altschmiedové a nutriční terapeutce Věře
Boháčové za profesionální kus práce.
26. června jsme přijeli s naším seminářem
do Hoštic-Heroltic na Brněnsku (viz foto –
MUDr. O. Kyselák). Možná vás bude zajímat, jak
jsme do tohoto kraje dostali. Hoštice-Heroltice
je nevelká obec s velmi aktivními občany. Na
jejich webových stránkách najdete nějakou
akci téměř každý den, prostě obec žije. Tak se
stalo, že i my jsme byli osloveni, zda bychom
pro místní uspořádali setkání se zdravotní
tématikou. A jak vše dopadlo? Seminář se
vydařil. Více než 30 návštěvníků soustředěně
poslouchalo přednášku MUDr. Ondřeje
Kyseláka z FN U Svaté Anny v Brně
o ateroskleróze a vysokém cholesterolu, která,
ač velice zajímavá, nebyla úplně jednoduchá,
o to větší obdiv všem posluchačům! Nutriční
terapeutka Věra Boháčová, DiS. z Prahy,
se snažila ve svém sdělení ukázat, že lepší
a především zdravější jídelníček může být
dosažitelný pro všechny a neznamená to,
že si už nikdy nepochutnáte. Sestřičky
z pracoviště MUDr. Kyseláka nám pomohly
měřit cholesterol a glykemii u hoštických
a také přinesly na ochutnání výborný a zdravý
salát. A tečka za výletem na Vyškovsko?
MUDr. Kyselák si nejspíš připsal dalšího
pacienta s podezřením na FH.

Červen
Ve středu 5. června se konal náš pacientský
seminář v Jablonci nad Nisou. Byl dalším
v řadě, jimiž chceme šířit informace
a edukovat pacienty s FH, jejich rodinné
příslušníky i další zájemce o problematiku
vysokého cholesterolu a prevenci
kardiovaskulárních onemocnění. Setkání
v kapli Nemocnice v Jablonci nad Nisou
podle účasti a závěrečných ohlasů dopadlo
dobře. Dorazilo na 20 účastníků. Velmi krátce
jsme představili Diagnózu FH, z.s. (Zdeňka
Cimická), pak mluvila paní doktorka Lubasová
o vysokém cholesterolu a práci ve své
ambulanci a pro projekt MedPed a nakonec
to hezky rozjela naše nutriční terapeutka Věra
Boháčová ze Sekce výživy a nutriční péče, z.s.
Pacienti se hodně ptali a končilo se mnohem
později než bylo plánováno. Malá ukázka
zdravého občerstvení přes počáteční ostych
zmizela velmi rychle, prý to bylo i nesmírně
chutné! Veliký dík patří všem, kteří se na
semináři podíleli, zvláštní poděkování pak
paní doktorce Aleně Lubasové.
10
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A co chystáme dále?

Září

V říjnu budeme tvrdě pracovat na přípravě

Jak víte, září je měsícem naší osvětové akce
Týden FH. Letos se konal už čtvrtý ročník,
proto jsme si nadělili logo akce a trička FH –
Feel Happy. 4. Týdnu FH věnujeme samostatný
článek na str 24.

nové aplikace do chytrých telefonů, která
je podporována společností Amgen
a garantována ČSAT a naší pacientskou
organizací. Na jednom interaktivním
místě budou soustředěny všechny důležité
informace o kardiovaskulární prevenci
(od pohybu, diety až po užívání léků)
a problematice FH. Jde o první českou
aplikaci tohoto zaměření a věříme, že bude
skvělá. O jejím spuštění se včas dozvíte na
Facebooku, na našem webu a v newsletteru.
V listopadu jsme pozváni do
společnosti ExxonMobil, kde budeme měřit
zaměstnancům cholesterol a edukovat
o KV prevenci a výživě.
První víkend v listopadu letíme na výroční
setkání FH Europe do Bukurešti (K. Čillíková).
Do konce roku 2019 bychom rádi stihli
natočit další videokampaň na sociální sítě.
Tentokrát o důležitosti sekundární prevence.
Začátkem prosince se v Plzni uskuteční
23. Kongres o ateroskleróze. Rádi bychom
i zde, pro plzeňské pacienty, uspořádali
seminář.
V září 2020 oslaví Týden FH páté
narozeniny, proto už teď přemýšlíme, co
mimořádného vám k této příležitosti nadělit.

V záři jsme v rámci kongresu Evropské
kardiologické společnosti v Paříži vystoupili na
meetingu projektu ScreenPro FH a představili
novinky v naší činnosti, které by mohly být
inspirující pro naše kolegy na východ od ČR
(K. Čillíková)

Máte nápady na další projekty
a aktivity Diagnózy FH? Máte chuť
se na nich podílet? Pište nám na
komunikace@athero.cz nebo volejte na
tel. +420 608 234 466 (Kristýna Čillíková).
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Život s dítětem s familiární
hypercholesterolemií není jen
jeden velký stres!
Familiární hypercholesterolemie nemá v dětství v naprosté většině žádné
příznaky, proto je důležité ji u dětí aktivně vyhledávat. Dostupným nástrojem
jsou v současné době preventivní prohlídky v pěti a 13 letech dítěte, nebo kdykoli
při podezření na výskyt FH v rodině. Včas a citlivě nastolená léčebná opatření
mají vliv nejen na prevenci pozdějších závažných komplikací, ale i na spolupráci
dítěte – čím dříve přijme za své správné stravování a pravidelný pohyb, tím lépe
bude dodržovat životosprávu v dospělosti. FH je totiž nemocí na celý život.

Familární hypercholesterolemie je dědičná
porucha metabolismu lipidů, která postihuje asi
jedno z 250 dětí. Podstatou tohoto onemocnění
je zjednodušeně poloviční schopnost
metabolizovat cholesterol, který se tvoří
v játrech. Dědičnost je autozomálně dominantní,
to znamená, že jeden z rodičů ji musí mít a je
pak 50% pravděpodobnost postižení dítěte.
Je to ale jen pravděpodobnost – mohou být
postiženy všechny děti, nebo naopak žádné
z dětí onemocnění nezdědí. Jsou ještě jiné formy
dědičnosti, nebo mohou mít poruchu oba rodiče,
ale to jsou situace velmi raritní.

potřeby zahájili i léčbu léky. Názory, v jakém
věku a u koho tuto diagnostiku provádět, se liší,
protože hladina cholesterolu u dětí není stabilní. Je
ovlivňována například infekčními onemocněními,
které jsou v dětství velmi časté. Nejdůležitější
v diagnostice je rodinná anamnéza, kdy v rodině
dítěte s podezřením na FH pátráme po jedincích
s touto diagnózou a komplikacemi, které z ní
vyplývají – zejména hledáme srdeční onemocnění,
infarkt myokardu, mozkovou mrtvici nebo zvýšený
krevní tlak u mladých příbuzných. Na tomto
principu je založeno v České republice vyhledávání
dětí ohrožených předčasnou aterosklerózou,
tedy především dětí s FH. Již od roku 1992 je
uzákoněno, že pediatr při preventivní prohlídce
v pěti letech je povinen od rodičů podrobně zjistit
kardiovaskulární rodinou anamnézu a pokud
je pozitivní (to znamená, že se nemoci v rodině
vyskytují), je u dítěte nabrána krev na vyšetření
krevních tuků včetně cholesterolu. To samé se
ještě opakuje ve 13 letech a vše se zaznamenává
do zdravotního průkazu dítěte. Jde o celosvětově
unikátní program zahrnující všechny děti v České

Jak a kdy diagnostikujeme u dítěte
familiární hypercholesterolemii?

Familiární hypercholesterolemie (FH) nemá
v dětství v naprosté většině žádné příznaky, takže
ji běžným klinickým vyšetřením dětský lékař
nezjistí, i když je hladina cholesterolu zvýšená už
od narození. Proto je potřeba tyto děti aktivně
vyhledávat, abychom o nemoci co nejdříve věděli,
včas zavedli dietní a režimová opatření a v případě
12
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republice. Pokud některé dítě tímto sítem není
diagnostikováno, rodiče, kteří o své diagnóze FH
vědí, nebo pocházejí z rizikových rodin, musí
pediatra sami na tuto skutečnost upozornit.

dítě nezačalo kouřit, aby mělo dostatek tělesné
aktivity). To vše samozřejmě v úzké spolupráci
s rodiči vhodným psychologickým přístupem, aby
dítě bylo co nejméně stresováno.

Kdy a jak jde s jistotou potvrdit,

Dietní opatření

že dítě FH zdědilo?

Dieta se zahajuje od dvou let věku a na rozdíl
od dospělých musí být vedena s ohledem na to,
že dítě roste a potřebuje všechny složky výživy,
i s ohledem na věkové kategorie. Ideální je poradit
se s nutriční terapeutkou, což ale není vždy
dostupná možnost. V principu by dítě mělo jíst
racionální stravu s omezením potravin s vysokým
obsahem cholesterolu (informace o obsahu
cholesterolu v potravinách si rodiče mohou snadno
zjistit z informačních materiálů i z webových
stránek www.diagnozafh.cz). Velmi důležitý je
psychologický přístup, například o dietě doma vůbec
nemluvit, nezakazovat nic – jednorázové porušení
diety například při dětské oslavě neuškodí tak, jako
pocit že „něco nemůžu, protože jsem nemocný.“
Klíčové je přirozeně upravit stravování celé rodiny
a současně nenakupovat nevhodné potraviny.

Normální hladina lipidů, tedy krevních tuků,
u dětí závisí na věku, ale obecně lze říci, že by měla
být vždy pod 5 mmol/l, zvýšení do 6 mmol/l má
takzvanou sekundární příčinu, což znamená, že
k němu dochází na základě jiných onemocnění
nebo špatné výživy a dá se léčit odstraněním této
příčiny. U hladiny cholesterolu nad 6 mmol/l spolu
s pozitivní rodinnou anamnézou, (nebo když
už je u rodičů nebo prarodičů diagnostikována
FH) je již velmi pravděpodobné, že dítě FH
zdědilo. Diagnózu si můžeme ověřit i genetickým
vyšetřením, ale i v případě negativního nálezu
(ještě totiž asi 30 % genů zodpovědných za FH
neznáme), zahajujeme u dítěte léčebná opatření.
Jaká jsou léčebná opatření u dítěte s FH?

Cílem všech opatření není dětem a rodičům
udělat ze života jeden velký stres, ale vhodnou
formou upravit životosprávu dítěte, pravidelně
ho kontrolovat a snažit se vyvarovat ho dalších
rizikových faktorů, které by mohly zhoršovat
riziko zvýšeného cholesterolu (sledujeme
nadváhu, krevní tlak, hladinu cholesterolu, cukru
a dalších parametrů v krvi, snažíme se, aby

Farmakologická léčba dětí s FH

Farmakologická léčba FH spočívá v zastavení
tvorby cholesterolu v játrech, proto se tyto léky
jmenují statiny. Kritéria k zahájení léčby u dětí jsou
zcela jiná než u dospělých a to opět proto, že se
dítě vyvíjí, roste, je citlivější na nežádoucí účinky.
Navíc je to léčba na celý jeho další život. Léčba léky
se zahajuje až od 10 let věku, a to u dětí s největším
rizikem srdečně-cévních komplikací – toto riziko
se posuzuje podle hladiny cholesterolu, podle
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v naprosté většině dá toto věkové období pomocí
citlivého přístupu bez následků překlenout.

toho, zda dítě má či nemá další rizikové faktory
aterosklerózy a samozřejmě podle závažnosti
rodinné anamnézy, tedy průběhu onemocnění
v rodině. Léčba je vedena vždy odborníky
zkušenými v této problematice (dětská centra jsou
v např. v Praze, Brně a Plzni). Léčbu zahajujeme
vždy nejmenší dávkou léku, účinek i případné
nežádoucí účinky léčby (svalové obtíže, jaterní
poruchy) kontrolujeme po 3-6 měsících. Při této
strategii je léčba bezpečná a velmi účinná.

Zkušenosti z lipidologické
ambulance na závěr

Dovolte na závěr několik důležitých poznatků
z téměř třicetileté praxe naší lipidologické
ambulance. Diagnostika dětí s FH se stále zlepšuje,
a to díky práci praktických lékařů pro děti a dorost,
dětských kardiologů a ostatních odborníků. Často
se také stává, že při zjištění hypercholestrolemie
u dítěte vyšetříme také rodiče a zjistíme u nich
zatím nediagnostikovanou FH. Spolupráce s rodiči
je většinou výborná, je to také samozřejmě proto,
že v rodině je už problém známý a že jsou rodiče
motivováni. Smyslem našeho snažení by mělo
být nikoli děti utvrzovat v jejich problému, ale
nenásilným způsobem je dovést do dospělosti
v optimálním zdravotním stavu.
Rodičům musíme také stále zdůrazňovat, aby
si uvědomili, jak je skvělé, že se o diagnóze dítěte
ví velmi brzy, ještě před klinickými důsledky
hypercholesterolemie (dříve byla stanovena
diagnóza až po infarktu myokardu např. ve
40 letech) a že jejich děti i oni, při správné léčbě
a dodržování všech režimových opatření, mají
šanci dožít se stejného nebo i vyššího věku jako
ostatní, kteří FH nemají.

Úskalí věkových období dětí s FH

Se stoupajícím věkem dítěte, se začleňováním
do kolektivu, s možností koupit si jídlo, stoupá
také náročnost dodržení všech léčebných
opatření. Velkou výhodou je, že děti, které jsou
diagnostikovány včas, samy vyhledávají vhodnou
stravu, na kterou jsou zvyklé z domova a jsou již
zařazeny do pohybové aktivity, která jim připadá
jako přirozená součást života.
Dospívání dítěte s FH

Dospívání je problematické období pro každé
chronicky nemocné dítě, protože žádné dítě si
přirozeně v tomto věku nechce připustit, že není
zdravé, natož že má brát každý den nějaký lék
a už vůbec ho většinou nezajímá, co bude za
20 a více let. Proto je tak důležité diagnostikovat
děti v útlém věku, aby se do dospívání dostaly
již po mnohaleté intervenci, zavedení určitých
návyků, stravovacích zvyklostí i způsobu života.
I tak se samozřejmě během dospívání dostávají
do jiného prostředí, které jim komplikuje
dodržování zvyklostí (změna školy, dojíždění,
internát, kamarádi). Často si nacházejí brigády,
kde nemají čas pravidelně jíst, nebo dokonce mají
k dispozici jen fast food. Děvčata vyžadují zahájení
antikoncepce, která často velmi zvyšuje hladinu
krevních tuků. S tím vším musí rodiče počítat, ale
v úzké spolupráci s lékařem, který dítě sleduje, se

Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství,
Centrum preventivní kardiologie III. interní
kliniky 1. LF UK a VFN Praha
urbanova.zuzana@vfn.cz
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Životospráva dětí jako obraz
životosprávy rodičů
Stravovací návyky si děti utváří již
od raného dětství, nejintenzivněji
ve věku batolecím a předškolním.
Vzorem jim jsou jejich rodiče, kteří
mají učení těch správných zásad
plně ve svých rukou. Zároveň jsou
rodiče a ti nebližší vzorem, od
kterého děti návyky přejímají.

Chceme-li tedy v dětech pěstovat ty správné
návyky, měli bychom se tak chovat i my,
rodiče. Chceme-li například, aby naše děti
jedly pravidelně zeleninu, musí ji vidět také na
našich talířích. Chceme-li, aby děti chvíle volna
trávily pohybem (ať už tím sportovním nebo jen
běháním po hřišti), nesmíme my dospělí v každé
volné chvíli sedět u televize. Zároveň je velice
důležité respektovat, že děti mají v rámci svého
růstu a vývoje odlišné výživové potřeby, než mají
dospělí. Dítě zkrátka není malý dospělý, a to je
potřeba si uvědomit. A nejinak je tomu u dětí
s nutnosti dodržovat dietní režim, tedy u dětí s FH.
Je třeba vycházet ze specifik dané diety, ale zároveň
svým složením umožnit dítěti správný růst a vývoj.

které pokud jich je hodně, podporují zvyšování
„zlého“ LDL cholesterolu), je třeba omezit i tučné
maso. Velkou chybou by ale bylo omezit u dětí
veškeré maso. To je totiž zároveň důležitým
zdrojem kvalitních bílkovin, železa a vitaminu B12.
Bílkoviny jsou velice důležitou stavební látkou,
kterou děti pro růst potřebují. Železo a vitamin B12
pak jsou, mimojiné, důležitými krvetvornými
činiteli. Dítě, které roste a zvětšuje se mu v těle
objem krve, tyto látky potřebuje velmi. Nebo
mléčné výrobky, které jsou také zdrojem
nasycených mastných kyselin (zejména ty
hodně tučné), jsou zároveň tím nejdůležitějším
zdrojem dobře využitelného vápníku. Ten hraje
nezastupitelnou roli ve zdraví kostí a zubů, při
růstu o to více. A také svaly ho potřebují, a když
chceme, aby děti sportovaly, nesmíme jim zdroje
vápníku brát, naopak je třeba přidávat.
Dieta není vždy jednoduchá, ale také
není neřešitelná. V rukou odborníka se z ní
stává režim, který je, třeba jako v případě

Pozor na chybění důležitých živin

Správné sestavení dietního režimu patří do rukou
odborníka – nutričního terapeuta. Jídelníček
je třeba poskládat tak, jeho složení malým
„pacientům“ neubližovalo, ale zároveň byl
jídelníček plnohodnotný co do obsahu důležitých
látek. Například chceme-li omezit zdroje
nasycených mastných kyselin ve stravě (to jsou ty,
15
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jídelen je možnost výběru z několika jídel,
což zvyšuje šanci dítětě vybrat si podle chuti.
Náš systém školního stravování je (třeba právě
v existenci výživových norem a doporučení
o jeho skladbě) naprosto unikátní, a i když
se o něm ne vždy mluví nejpozitivněji, je pro
stravování dětí velmi dobrou volbou. Navíc se
čím dál více dbá na pestrost, čerstvost surovin,
moderní postupy. Obědvat ve škole je pro děti
výhodné.
Dříve či později se školní děti dostanou
do „svobodného“ věku – dostávají kapesné,
nechodí do družiny, kde si je rodiče
vyzvedávají, jezdí samy do školy i ze školy…
Je to období netušených možností, jak si
cokoli, co dětem chutná, obstarat. A děti
toho také využívají. Je dobré na to myslet.
Zejména pro děti s dietou, kterým rodiče
odmalička pomáhají stravování zvládat
navzdory nástrahám okolí, je to období
těžkých pokušení. Ze zkušeností vím, že řada
dětí tyto možnosti řeší nákupem slazených
limonád, sladkostí, chipsů apod. a pokud je
v dosahu fastfoodové zařízení, je také v kurzu.
V těchto situacích je důležitá trpělivost
a asertivita rodičů a dobrá komunikace s dětmi
na toto téma. I u výše uvedených „dobrot“
je možné najít řešení v rámci diety tak, aby
děti nebyly o něco ochuzeny či izolovány od
svých vrstevníků, a přitom dietu významně
neporušily. I s tím umí zkušený nutriční
terapeut poradit.

FH, celoživotně dodržitelný, a přitom bude
respektovat všechny dětské potřeby. A umí
přihlížet i k chutím, které má každé dítě svoje.
Když dítě s FH dospívá…

Pro rodiče je poměrně snadné ohlídat jídelníček
svých dětí v tom nejútlejším věku (v podstatě
ho mají plně ve svých rukou) a ještě pak ve věku
předškolním. Nástupem do školy se ale mnoho
mění. Zatímco ve školce víme, že děti pravidelně
svačí, obědvají a mají i odpolední svačinu, ve
škole sice mohou mít k dispozici totéž, ale už
je na nich samotných, zda jídlo nakonec skončí
v jejich žaludcích. Proto je dobré na to již před
nástupem do školy myslet a na tyto situace se
připravit. Ve dnech pracovního volna, o svátcích
či víkendech můžeme dětem jídlo podávat tak,
aby si na pravidelné snídaně i svačiny zvyklo,
společné obědy jsou také bezva. Dopolední
jídlo a pití je pro děti hodně důležité. Dodává
jim energii na učení (mozek potřebuje dostat
sacharidy a tekutiny, aby správně fungoval), děti,
které nesnídají či nesvačí, tak mohou být v rámci
školní výuky limitované. U dětí s FH je důležité,
aby jídla byla v souladu s dietními zásadami,
i u nich, stejně jako u dětí bez diety, se vyplatí
na snídaních a svačinách „spolupracovat“, tedy
vycházet i z jejich přání. Není tím myšleno
„dáš si housku se šunkou ne dortík?“, ale např.
dát dítěti vybrat, čím bude pečivo k snídani
obložené, jaké ovoce bude chtít na svačinu
a podobně. I krabička či láhev s „in“ motivem
pomůže. Dítě se ve škole rádo pochlubí a pak
už je jen krok k tomu, že se napije nebo něco
sní. Obědy, pokud nemáme možnost ho dětem
každý den vařit, je nevýhodnější řešit školní
jídelnou. Kromě některých soukromých škol se
jejich jídelníček musí řídit platnou vyhláškou,
jejíž součástí jsou i výživové normy, které musí
průměrně školní oběd splňovat. Navíc ve většině

Věra Boháčová
nutriční terapeutka, místopředsedkyně
Sekce výživy a nutriční péče, z.s.
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Legislativa

Informace z oblasti práce Pacientské
rady při MZ a o stavu připravovaných
legislativních změn, které by neměly
ujít vaší pozornosti
Doporučujeme:

sledovat aktuální dění na stránkách Ministerstva zdravotnictví https://www.mzcr.cz/,
zvláště pak portál pro Pacientské organizace https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/.
Ten shromažďuje důležité informace o pacientských organizacích a pro pacientské
organizace na jednom místě. V sekci Databáze pacientských organizací najdete seznam
pacientských organizací, které se věnují různým onemocněním či postižením a sdružují
pacienty a jejich blízké. V sekci Pro pacientské organizace najdete informace o aktivitách,
zápisy z porad a nabídku vzdělávacích seminářů.

týkat především léčivých přípravků pro vzácná
onemocnění. Novela by měla celý proces
zrychlit a značně snížit počet podaných žádostí
podle § 16 tohoto zákona.

Přinášíme aktuální
legislativní přehled:
Úprava procesu vstupu inovativních léčiv
(VILP a Orphan) do systému veřejného
zdravotního pojištění

Úprava procesu, ve kterém se rozhoduje

Název: Novela zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, ve znění
pozdějších předpisů
Stav: Vnitřní připomínkové řízení ukončeno.
Novela bude spojena s připravenou novelou
pro § 16 tohoto zákona a do vnějšího
připomínkového řízení bude vstupovat jako
jeden návrh.
Popis: Novela zákona se zaměřuje především na
vstup inovací do systému veřejného zdravotního
pojištění a zakotvení právního rámce, který
povede k rozšíření skupiny léků, které získají
standardní úhradu. Toto rozšíření se bude

o nároku pojištěnce na poskytnutí
zdravotních služeb

Název: Novela zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, ve znění
pozdějších předpisů
Stav: Vnitřní připomínkové řízení ukončeno.
Novela bude spojena s připravenou novelou pro
VILP a Orphan a do vnějšího připomínkového
řízení bude vstupovat jako jeden návrh.
Popis: Hlavním cílem je zakotvení jednotné
speciální právní úpravy rozhodování
zdravotních pojišťoven o nároku pojištěnce
na poskytnutí zdravotních služeb hrazených
17

Informace z oblasti práce Pacientské rady při MZ a stavu připravovaných legislativních změn

poskytované péče. Z tohoto důvodu zakotvuje
navrhovaná právní úprava tzv. lékový záznam,
do kterého bude moci lékař u svého pacienta
nahlížet a zamezit tak nežádoucím interakcím
léčiv. (viz box Nahlížení do sdíleného lékového
záznamu)

z veřejného zdravotního pojištění, především
o nároku na výjimečnou úhradu léčivých
přípravků podle § 16 tohoto zákona. Současné
postupy zdravotních pojišťoven při rozhodování
o nároku pojištěnce na úhradu zdravotních
služeb z veřejného zdravotního pojištění nejsou
jednotné, navrhovaná úprava má proto tyto
postupy sjednotit.

Úprava způsobu obsazování orgánů
zdravotních pojišťoven

Název: Novela zákona č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České
republiky a zákona č. 280/1992 Sb., o resortních,
oborových, podnikových a dalších zdravotních
pojišťovnách
Stav: Návrh novely byl předložen Poslanecké
sněmovně 19. 6. 2019, jako garanční výbor byl
určen Výbor pro zdravotnictví (ST 516)
Popis: Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn.
Pl. ÚS 21/15 zrušil část zákona, která
zakotvovala způsob obsazování orgánů
zdravotních pojišťoven zřízených na základě
zákona. Cílem navrhované právní úpravy je
tak reagovat na tento nález a zajistit řádné
obsazování orgánů zaměstnaneckých pojišťoven,
aby nedošlo k jejich paralýze.

Emergentní systém

Název: Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech
Stav: Vnější připomínkové řízení bylo
ukončeno. Očekává se předložení návrhu
Poslanecké sněmovně ČR.
Popis: Novela má reagovat na potenciální
hrozbu nedostupnosti některých léčivých
přípravků, které se mohou často stát lákavým
zbožím pro přesměrování na jiné trhy.
Emergentní systém má tak zajistit dostupnost
léčivých přípravků na trhu v České republice.
Úprava se však týká pouze léčivých přípravků
předepisovaných a hrazených na recept.
Dodávka léčivých přípravků pacientovi má
být zajištěna především pomocí zajištění
nestandardní cesty pro případ nedostatku
a zároveň zabránění nekoordinovaného vývozu
mimo území České republiky.

Úhradová vyhláška pro rok 2020

Název: Návrh vyhlášky o stanovení
hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb
a regulačních omezení pro rok 2020
Stav: Úhradovou vyhlášku pro rok 2020
podepsal 18. října ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch a odeslal ji tak do Sbírky zákonů.
Popis: Vyhláška má za cíl stanovení hodnot
bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních
omezení pro rok 2020. Tato vyhláška se v případě
přijetí použije pouze v případě, že se poskytovatel
zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna
nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady
a regulačních omezeních jinak.

Úprava e-receptu a zakotvení
lékového záznamu

Název: Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech
Stav: Schváleno Poslaneckou sněmovnou, sdílený
lékový záznam poběží zřejmě od června 2020
Popis: Úprava zákona o léčivech navazuje na
povinnost, která ukládá od roku 2018 lékařům
předepisovat léky pouze prostřednictvím
elektronické receptu. Novela umožňuje lepší
využití centrálního úložiště, které obsahuje
údaje o farmakoterapii jednotlivých pacientů
a mohlo by tak zajistit výrazně vyšší bezpečnost
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Nahlížení do sdíleného
lékového záznamu:

Do lékového záznamu pacienta
může lékař nebo klinický
farmaceut poprvé nahlédnout,
pokud mu předepsal elektronický
recept, a na tento recept mu
bylo vydáno alespoň jedno
balení léku. Dále pak lékař
a klinický farmaceut, který
do systému eRecept ověří
číslo občanského průkazu
pacienta nebo jeho cestovního
pasu. Lékař může i za splnění
podmínky souhlasu pacienta
nahlížet na údaje pacienta
v lékovém záznamu pouze
v souvislosti s poskytováním
zdravotních služeb tomuto
pacientovi, a to jako jeho
registrující lékař, ošetřující
lékař, nebo v rámci zásahu
zdravotnické záchranné služby.

Také klinický farmaceut může
nahlížet na údaje pacienta pouze
v souvislosti s poskytováním
zdravotních služeb tomuto
pacientovi. Farmaceut může
za splnění podmínek souhlasu
pacienta nahlížet na údaje
v lékovém záznamu pacienta
jen v souvislosti s poskytováním
zdravotních služeb tomuto
pacientovi, a to při výdeji léků
na recept, nebo po zadání čísla
občanského průkazu nebo
cestovního pasu pacienta v rámci
osobní konzultace s pacientem.
Ve sdíleném lékovém
záznamu budou lékaři vidět data
po dobu pěti let a farmaceuti
nebo kliničtí farmaceuti po
dobu jednoho roku od vytvoření
takových údajů.
Lékař, farmaceut a klinický
farmaceut může nahlížet do

sdíleného lékového záznamu
pacienta, pokud pacient nevysloví
nesouhlas s možností nahlížet do
jeho lékového záznamu.
Pacient může kdykoliv
vyslovit plošný nesouhlas
s možností nahlížet pro všechny
lékaře, farmaceuty a klinické
farmaceuty. Pak může takový
nesouhlas kdykoli odvolat, nebo
vyslovit souhlas s nahlížením pro
konkrétního lékaře, farmaceuta
a klinického farmaceuta. I to pak
může kdykoliv odvolat.
Nesouhlasy a dílčí souhlasy
spravuje Státní ústav pro kontrolu
léčiv, postup pro vyjádření či
odvolání nesouhlasu a udělení
či odvolání souhlasu pacienta
k možnosti nahlížet na údaje
stanoví prováděcí právní předpis.

Rozdělení úhrad v příštím roce vychází
z odhadovaného růstu příjmů celého systému
veřejného zdravotního pojištění. Očekávané
příjmy v roce 2020 činí částku 350 miliard
korun, což znamená meziroční nárůst
o 19 miliard korun. Na zdravotní péči vynaloží
zdravotní pojišťovny podle úhradové vyhlášky
v příštím roce celkem 340 miliard korun, což
je téměř o 29 miliard korun navíc. Kromě toho
půjde na péči dalších 6 miliard korun nad rámec
úhradové vyhlášky ze zůstatků zdravotních
pojišťoven. Celkem, v rámci úhradové vyhlášky
i ze zůstatků zdravotních pojišťoven, míří příští
rok za pacienty 35 miliard korun.

Nepřehlédněte

Nové brožury o FH
a o léčbě statiny
Najdete na www.diagnozafh.cz
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sekce Ke stažení

Život s FH

Příběh Zdeňka a jeho synů

Jsem otec dvou synů a také pacient
s homozygotní formou FH. Byl zde tedy velký
předpoklad, že moji potomci zdědí tuto nemoc
po mně. Syn Matěj (11 let) a syn Jakub (8 let)
jsou krásní, veselí a sportující kluci, kterým
byly ve dvou letech věku naměřeny hodnoty
celkového cholesterolu mezi 6 až 7 mmol/l.
Oba dva jsou proto pravidelně sledováni u paní
doktorky Burešové ve Fakultní nemocnici
v Hradci Králové. Oba již také berou léky na
snížení hladiny cholesterolu. Samozřejmě
v rodině sdílíme obavy o jejich zdraví, protože
mě už v souvislosti s FH zdravotní problémy
potkaly a určitě bych si je nepřál u svých synů.
Naší hlavní snahou je připravit Matěje
a Jakuba na život s omezením daným FH,
a to hlavně po stránce vhodného stravování.
Proto děláme maximum, aby až budou starší,
převzali odpovědnost za své zdraví a věděli, jak
zdravě jíst. Po domluvě s ošetřující lékařkou
byla zvolena taková dieta, která nijak negativně
neovlivní jejich růst a vývoj. Samozřejmě, že

někdy bývá problém, zejména při setkáních
s kamarády a na různých akcích, kde naši
kluci vidí své kamarády a chtěli by si dopřát to
samé, co oni. Jelikož naše děti sportují a hodně
cestujeme, připravujeme pro nás i děti stravu
doma a vozíme ji s sebou. V dnešní době fast
foodu a rychlých občerstvení vidím dostupnost
kvalitní dietní stravy jako problém, a proto
nám nezbývá nic jiného, než řešit stravu
z domova. Je to někdy náročné, ale věřím, že se
nám podaří naše děti připravit na budoucnost
a na boj s tímto omezením tak, aby prožili
spokojený a dlouhý život.

„Naší hlavní snahou je
připravit Matěje a Jakuba
na život s omezením daným
FH, a to hlavně po stránce
vhodného stravování.“
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Video natočené v rámci kampaně
„Musel jsem si na to přijít sám“ oslovilo
na sociálních sítích stovky teenagerů.

„Musel jsem si na to přijít sám“
Kampaň, které jsme věnovali rok
2018 a pokračujeme i letos
Oslovila jsem několik rodin, kde se FH
vyskytuje, s prosbou: chystáme nové vydání
Zpravodaje FH a téma, které by mělo tímto
číslem rezonovat, je „Od dětství po dospělost
v rodině s FH“. Mohli byste nám jako rodiče
dětí s FH přiblížit vaše zkušenosti?
Ptala jsem se v rodinách například na to,
jak rodiče starost o svého potomka prožívají, od
kdy a jak probíhá kardiovaskulární prevence,
kdy se potvrdilo, že dítě FH zdědilo, jak probíhá
léčba a dietní opatření a jejich dodržování mezi
kamarády, jak se daří léčba během dospívání
a zda proběhl přechod od dětského lékaře
k lékaři pro dospělé. Právě plynulé předání

dospívajícího s FH v jeho 18ti letech do rukou
lékaře pro dospělé je klíčový bod naší osvětové
kampaně Musel jsem si na to přijít sám. V praxi
se toto předání totiž ne vždy daří a mladý člověk
s FH tak může skončit bez potřebné léčby
a péče, což významně zvyšuje riziko, že v raném
věku onemocní komplikacemi FH. Účelem
kampaně je motivovat mladé k zodpovědnosti
za vlastní zdraví, protože bez něj budou jen
těžko dosahovat svých životních cílů. Vím,
že jde o téma velmi silné, citlivé a psychicky
náročné, ale zároveň jde o pomoc a pozitivní
motivaci všem dalším ve smyslu „dá se to
zvládnout“… Jeden z příběhů vám přinášíme.
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Snad syn dostane rozum…
brát léky je menší zlo
nese i určitá rizika a komplikace. Myslím ale,
že brát léky je menší zlo, než hrozba infarktu
nebo mrtvice. A také si často uvědomuji, že
proti problémům některých jiných lidí je tohle
vlastně prkotina.

Jmenuji se Monika a je mi 52 let. O tom, že
mám vysoký cholesterol, vím už více jak 20 let.
Že se jedná o familiární hypercholesterolemii
se potvrdilo zhruba před 11 lety a i nějak od
té doby jsem začala brát léky. Tato genetická
porucha byla bohužel potvrzena i u obou
mých dětí. Dceři je 31 let, je momentálně
na mateřské dovolené a z tohoto důvodu
se zatím neléčí. Syn, kterému je 28 let, léky
nějaký čas užíval, nyní bohužel léčbu přerušil
z důvodu změny životosprávy a přesvědčení,
že není dobré nechat tělo na léky zvykat.
Jeho hodnoty nejsou prozatím tak vysoké,
takže mohu jen doufat, že se nezhorší a že
s věkem „dostane rozum“ a léčit se opět začne.
Z osobní zkušenosti jsem přesvědčená, že je to
důležité. Před sedmi lety mi totiž ve věku 45 let
zemřel na srdeční selhání bratranec. Nevím,
zda měl FH, ale předpokládám to vzhledem
k tomu, že u mojí maminky a jejích dalších
tří sourozenců byla tato genetická porucha
potvrzena. Bohužel ne všichni z celkem deseti
sourozenců se testovat nechali, i když tu
možnost měli. I mne mamka před dvaceti lety
přesvědčovala, ať se nechám vyšetřit u pana
doktora Mračka v Trutnově, bylo to pro mě ale
trochu z ruky a také jsem tenkrát měla zcela
„jiné“ starosti. Co je ale důležitější než zdraví?
Až později jsem se na doporučení obvodní
lékařky dostala k paní doktorce Podzimkové do
Jičína, k níž mám velkou důvěru a cítím u ní
opravdový zájem. Obecně mám s užíváním
léků trochu problém, v tomhle případě jsem
ale ráda, že jsem v léčení, přestože to s sebou

Vážená paní Moniko,
moc Vám děkuji za Vaše slova.
Dýchá z nich upřímnost a osobní
pocity s obdivuhodnou dávkou
tolerance a vyrovnanosti. Myslím, že
to zcela odpovídá kampani „Musel
jsem si na to přijít sám“. Navíc jste
zvládla přiblížit FH ve veliké šíři
vpravdě rodinné diagnózy.
I z jiných životních událostí víme,
že bychom moc rádi svoje potomky
ochránili před některými zkušenostmi,
které jsme nasbírali a byly ne zrovna
pozitivní, ale naše rady jsou jako
házení hrachu na zeď. Nezbývá než
vytrvat, obrnit se trpělivostí a věřit, že
moudré konání se dostaví. Patří Vám
můj obdiv.
Z. Cimická
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Týden FH letos už počtvrté
upozornil na vážná rizika
dyslipidemií
Pacientská organizace Diagnóza FH, z.s. uspořádala letos v září ve spolupráci
s Českou společností pro aterosklerózu (ČSAT) už čtvrtý ročník osvětového
Týdne FH. Tato akce probíhá u příležitosti Světového dne familiární
hypercholesterolemie (FH), který připadá vždy na 24. září. Cílem je upozornit
širokou veřejnost na rizika neléčeného vysokého cholesterolu v krvi, zvyšovat
povědomí o FH a v neposlední řadě také přispět k náhodnému odhalení FH
pomocí měření cholesterolu z kapky krve.

„Každé září pořádáme naši největší osvětovou
akci s názvem Týden FH, která spočívá v měření
cholesterolu a edukaci v předem oslovených
českých firmách a institucích. Zaměstnanci
mají možnost během několika minut zjistit své
výsledky a hned je konzultovat s lékařem. Na
místě je vždy přítomna i nutriční terapeutka
připravená se zájemci probrat změnu jejich
jídelníčku nebo odpovědět na jejich dotazy,“
popisuje koncept akce jeho zakladatelka mgr.
Kristýna Čillíková, místopředsedkyně Diagnózy
FH. Dodává, že zájem bývá každý rok mimořádný
a během pěti dnů trvání akce se podaří vyšetřit
a edukovat několi stovek osob. Loni to bylo 770,
přičemž celkem 13 osob bylo objednáno do center
MedPed na podrobnější vyšetření kvůli podezření
na FH nebo jinou závažnou dyslipidemii. Tým
Týdne FH si z každého dne měření uchovává
anonymní statistiky, sleduje se pohlaví, věk,
kuřáctví, naměřené hodnoty (celkový cholesterol,
HDL a LDL cholesterol, triglyceridy a někdy též
cukr v krvi) a případné poznámky k pozitivní
rodinné anamnéze.

Gabriele Hanauer-Mader

Letošní Týden FH byl oficiálně věnován
památce paní Gabriele Hanauer-Mader
z Rakouska, která tragicky zahynula v srpnu
letošního roku. Gabriele se před dvaceti lety
narodila dcera, která po svém otci zdědila FH.
Protože Gaby jako aktivní rodič postrádala
řadu praktických informací o onemocnění,
založila v roce 2004 v Rakousku svépomocnou
skupinu pro rodiny s FH a později, v roce
24
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2011 pacientskou organizaci FHchol.
Později se podílela ještě na založení německé
CholCo a stala se aktivní zakládající členkou
mezinárodní sítě FH Europe, která vznikla
v roce 2015 a do níž patří také česká Diagnóza
FH. Gaby stihla udělat mnoho dobrého
nejen pro pacienty s FH, ale i v oblasti osvěty
a prevence, stala se známou a respektovanou
osobností nejen mezi pacienty, ale i lékaři.
„Letošním Týdnem FH chceme uctít její odkaz.
Především nám ale bude Gaby chybět jako
člověk,“ říká K. Čillíková.
Týden FH si během svého relativně krátkého
trvání našel partnery, ke kterým se vrací.
Už podruhé tak tým lékařů a sester Týdne FH
přijel na Den otevřených dveří Nemocnice
Třebíč, kde se podařilo vyšetřit 177 zájemců
průměrného věku 59 let a odhalit dvě podezření
na FH. Podruhé Týden FH zavítal i do Brna na
Masarykovu univerzitu. V prostorách Katedry
laboratorních metod se podařilo letos změřit
více než 70 osob. Převažovali studenti, přesto
bylo třinácti doporučeno nechat se zkontrolovat

u praktického lékaře a jedna mladá žena
s vyššími hodnotami a pozitivní rodinnou
anamnézou byla objednána do brněnského
centra.
„Na letošním Týdnu FH jsme zatím vyšetřili
586 klientů, ale ještě v listopadu nás čekají
dozvuky akce v jedné velké pražské společnosti,
která projevila zájem o den zdraví pro své
zaměstnance. Tam vyšetříme a proedukujeme
ještě nejméně sto dalších osob. Podstatné je,
že zatím se nám podařilo zachytit celkem šest
osob s podezřením na FH a u dalších dvou je
tato možnost ještě také otevřená. Na podrobné
vyšetření do specializovaného centra se ale
objednalo více klientů, kvůli podezření na
jiné závažné dyslipidemie,“ shrnula bilanci
Týdne FH mgr. Zdeňka Cimická, předsedkyně
25

Týden FH letos už počtvrté upozornil na vážná rizika dyslipidemií

v budově a okolí, ocenili by zdravější a pestřejší
občerstvení. A to je věc, kterou bychom
mohli pomoct změnit, proto jsme na místě
nabídli možnost konzultací nebo dlouhodobé
spolupráce s našimi nutričními terapeutkami,“
uzavřela K. Čillíková.

Diagnózy FH. V rámci „Týdne“ proběhly také
dvě přednášky lékaře a nutriční terapeutky
a edukací strávil tým odborníků celkem
36 hodin. Na edukaci o správné výživě je
při Týdnu FH kladen velký důraz, proto
organizátoři již od prvního ročníku spolupracují
se zkušenými nutričními terapeutkami ze
Sekce výživy a nutriční péče, z.s. Zájem o jejich
konzultace je velký, u mnoha klientů se podaří
dopátrat konkétních dietních chyb, které se
podepisují na výši lipidogramu – například
nadměrná konzumace smažených vajec se
slaninou nebo u žen kokosový tuk. Každý
z klientů si z Týdne FH odnáší brožuru Jak
na vysoký cholesterol a srdečně-cévní rizika,
garantovanou ČSAT a v indikovaných případech
také vzorové jídelníčky nebo materiál vyvracející
nejčastější mýty o statinech.
A jaká zkušenost byla letos nejzajímavější?
Podle K. Čillíkové a Z. Cimické asi měření
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR,
kam se tým Týdne FH dostal díky pomoci
prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc.,
předsedkyni Výboru pro zdravotnictví. Zájem
poslanců a zaměstnanců PS byl velký (téměř
190 vyšetřených osob), průměrný lipidogram
byl však horší než měřený předtím kdekoli
jinde. Podle přítomné lékařky MUDr. Evy
Tůmové je otázkou, zda je to přemírou
stresu, nedostatkem pohybu či nevhodným
stravováním, pravděpodobně kombinací všeho.
Do centra bylo objednáno celkem 6 osob. Tři
měly neměřitelně vysoké hodnoty triglyceridů
a pozitivní rodinnou anamnézu a tři hodnoty
LDL-c vyšší než 5 mmol/l a pozitivní rodinnou
anamnézu. „Mile nás v Poslanecké sněmovně
překvapil velký zájem o měření a konzultace, to
velmi oceňujeme. Většina klientů si stěžovala
na velký pracovní stres a řada z nich, zejména ti
mladší, nebyli spokojeni s nabídkou stravování

Měření v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR

Na závěr patří poděkování všem
partnerům, bez jejichž finanční pomoci
by nebylo možné Týden FH realizovat
(spol. Alphega lékárna, Amgen, Sanofi,
ČSAT) a samozřejmě sestřičkám, lékařům
a nutričním terapeutkám, kteří se na
úspěšné realizaci akce podíleli osobně
a jako vždy odvedli perfektní práci.
Speciální díky patří ČSAT za důvěru
a ochotu podpořit Týden FH již od prvního
ročníku, lékařům center MedPed za
ochotu přijmout nové pacienty a Sekci
výživy a nutriční péče, z.s. za partnerství
v oblasti edukace o výživě. A konečně,
poděkování míří i ke společnostem
a institucím, kde se měřilo a edukovalo –
za důvěru a poskytnutí skvělého zázemí.
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Hodnoty cholesterolu
v krvi se mají snížit ještě víc,
znějí nová doporučení
Na začátku září na sjezdu Evropské kardiologické společnosti v Paříži tým
odborníků vyslal do světa dokument, který na základě nejnovějších poznatků
vědy doporučuje lékařům, jak by měli optimálně postupovat v péči o pacienty
s vysokými hladinami cholesterolu v krvi. A lze říci, že přinesl několik novinek
a především přitvrdil v hodnotách, kterých by měli pacienti dosahovat.

Takovým dokumentům se říká doporučení,
konsenzy nebo také anglicky guidelines.
Pomáhají lékařům orientovat se v mnohdy
překotném vývoji medicíny, jsou takovým
kompasem na moři poznatků. Ukazují
správný směr léčby a péče u konkrétních
onemocnění, jejich příprava je náročnou,
dlouhodobou a zodpovědnou prací velkého
týmu autorů. Lékaři běžné praxe věnují
doporučením pozornost, ale pamatují na to,
že tato doporučení jsou „jen“ vodítkem – velký
díl kvalitní péče o nemocné je založen na
vlastních zkušenostech, na znalosti konkrétního
pacienta a jeho potřeb, ale také na kormidlování
v možnostech léčby, které vymezuje
zdravotnický systém země a plátci - zdravotní
pojišťovny.
Pro představu – na novém evropském
dokumentu se podílelo 21 autorů
a 35 oponentů, doporučení mají 78 stran
a obsahují 608 citací, 16 tabulek doporučení
a 13 doplňujících tabulek, 10 souhrnných
rámečků a 6 hlavních ilustrací. Co ale našim
lékařům sdělují?

Co nejníže je nejlépe!

Asi nejdůležitějším poselstvím nových
doporučení je potvrzení faktu, že vysoké
hodnoty „zlého“ LDL cholesterolu v krvi
jsou skutečnou pohromou pro naše cévy
a srdce a jsou přímým spojem do stanice
„srdeční infarkt“ a „mozková mrtvice“.
Éru účinného snižování cholesterolu v krvi
doopravdy zahájil až příchod léků zvaných
statiny před čtvrtstoletím. Od té doby se také
vyvíjely názory na důležitost snižování LDL
cholesterolu. V devadesátých letech platilo,
že vysoké hladiny cholesterolu jsou „špatně“.
O něco později se ukázalo, že níže je lépe
a ještě níže je ještě lépe. Avšak teprve velké
a dobře provedené klinické studie nového
tisíciletí přinesly poznání, že „co nejníže
je nejlépe“ – čím více se cholesterol v krvi
sníží, tím lépe je pacient ochráněn před život
ohrožujícími komplikacemi
K pacientům je přistupováno podle výše
jejich srdečně-cévního rizika (toto riziko
ukazuje pravděpodobnost, s jakou do nejbližších
deseti let člověk onemocní infarktem nebo
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Stále panují mýty, že velmi
nízký LDL cholesterol může
škodit. Pravdou ale je, že
žádná závažná rizika plynoucí
z nízkých hodnot cholesterolu
v krvi potvrzena nebyla.
jinou cévní příhodou). Riziko lékař zhodnotí na
základě rizikových faktorů jako je věk, pohlaví,
kouření, výše krevního tlaku a cholesterolu
v krvi. Toto riziko je buď nízké, střední,
vysoké, velmi vysoké nebo zcela nově může být
klasifikováno ještě jako „extrémní“.
U nemocných v nízkém riziku, tedy
zjednodušeně u běžné „zdravé“ populace se
v nových doporučeních nic nezměnilo – hodnoty
LDL cholesterolu by měly být pod 3 mmol/l.
Nicméně už v kategorii středně zvýšeného rizika
je cíl ambicióznější, pod 2,6 mmol/l a současně
má dojít ke snížení o nejméně 50 % hodnot
před léčbou – pokud má tedy pacient výchozí
hodnoty třeba 4 mmol/l a podaří se mu snížit je
o polovinu, na 2 mmol/l, je to pro jeho kategorii
rizika dostačující. Padesátiprocentního snížení
hodnot LDL cholesterolu má být dosaženo
i v kategorii vysokého a velmi vysokého
rizika – nositeli takového rizika jsou například
diabetici, lidé po srdečně-cévních příhodách,
lidé s poškozenou funkcí ledvin nebo pacienti,
kteří mají několik rizikových faktorů současně.
Patří sem ale i pacienti s FH. Podle nových
doporučení by mělo být u takových osob tedy
dosaženo snížení hodnot LDL cholesterolu
o 50 % a dále směřovat k cíli pod 1,8 mmol/l
u vysokého a pod 1,4 mmol/l u velmi vysokého
rizika. Právě v těchto dvou kategoriích rizika
se nově přitvrdilo nejvíce – podle českých

odborníků se taková přísnost však dala očekávat
na základě nových poznatků a je zcela v zájmu
zdraví pacienta.
Zbývá ještě kategorie takzvaného
extrémního rizika, byť v orignálním dokumentu
takto nazývána není. Jedná se o kategorii
nejvíce nemocných, kteří prodělali další
aterosklerotickou cévní příhodu do dvou let
od první příhody, a to navzdory plné léčbě
hypolipidemiky a častokrát i při dosažení cíle
pod 1,4 mmol/l. Tito pacienti by se proto měli
dostat ještě níže, možný cíl je u nich historicky
nízký, pod 1,0 mmol/l.
Jsou příliš nízké koncentrace LDL
cholesterolu nebezpečné?

Mezi laiky, ale i mezi některými lékaři stále
panují mýty, že velmi nízký LDL cholesterol
může škodit. Pravdou ale je, že žádná závažná
rizika plynoucí z nízkých hodnot cholesterolu
v krvi potvrzena nebyla. Naopak, přínos nízkých
hodnot cholesterolu převažuje nad možnými
riziky. Odpověď na otázky bezpečnosti nám
ostatně poskytuje příroda sama: koncentrace
LDL cholesterolu zdravého novorozence se
pohybuje kolem 1 a max. 2 mmol/l a nejbližší
příbuzní člověka, primáti, mají kolem
2 mmol/l. Vyšší koncentrace cholesterolu jsou
nacházeny teprve u domestikovaných zvířat.
Ve velkých studiích, v nichž byli lidé léčeni
opravdu razantně, jsme byli svědky hodnot pod
1,0 mmol/l a byť tyto studie netrvaly desetiletí,
ale roky, neobjevily se žádné nežádoucí účinky
výrazného snižování cholesterolu.
Hrozí demotivace z nových
cílových hodnot?

Na základě výše uvedého se logicky nabízí
otázka: budou pacienti schopni dosáhnout
hodnot cholesterolu, kterých si odborníci
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cholesterolu v doporučeních pro něho jistě
nepředstavují výrazný problém. Je navíc dobře,
že hodnoty klesají dolů – když si uvědomíme,
že LDL cholesterol je jediný kauzální rizikový
faktor onemocnění srdce a cév, tak se opravdu
musíme dostat na co nejnižší hodnotu, kterou
uneseme. Můžeme diskutovat o tom, která
hodnota to je, ale vše nasvědčuje tomu, že
je to jedna z nejnižších hodnot v nových
doporučeních. Úspěch je, jak už bylo řečeno,

v jejich prospěch žádají? Zvláště když víme,
že ochota užívat dlouhodobě léky a dodržovat
zdravou životosprávu není vždy ideální?
Nebude to všechno příliš demotivující? V prvé
řadě je třeba si uvědomit, že ani lékař ani jeho
pacient nejsou běžci na závodní dráze, aby stále
vítězili a dosahovali vyšších a vyšších procent
úspěšnosti. Jde o úhel pohledu. Pokud pacient
spolupracuje s lékařem, dodržuje režim a jeho
léčba je úspěšná, desetinná snížení hodnot LDL

Cílové hodnoty
LDL cholesterolu
podle doporučení
2019
nízké riziko

LDL-c (mmol/l)
Česká společnost pro
aterosklerózu (ČSAT)
vydala k obsáhlému
dokumentu
Stanovisko, kde
v češtině shrnuje
to hlavní, případně
adaptuje doporučení
na české podmínky –
viz www.athero.cz,
sekce Novinky.

< 3,0
středně zvýšené riziko
VYSOKÉ RIZIKO

1,8
méně než

a snížení LDL-c
o nejméně 50 % hodnot
před léčbou

< 2,6
a snížení LDL-c
o nejméně 50 % hodnot
před léčbou
vysoké riziko

< 1,8
a snížení LDL-c
o nejméně 50 % hodnot
před léčbou
velmi vysoké riziko

< 1,4
a snížení LDL-c
o nejméně 50 % hodnot
před léčbou
extrémní riziko

< 1,0
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Setrvávání ve vyšších

jasně říkají, že je doporučeno přidat inhibitory
PCSK9 u pacientů ve velmi vysokém srdečněcévním riziku, u kterých nebylo dosaženo
cílové hodnoty LDL cholesterolu pomocí
statinů případně v kombinaci s ezetimibem.
Jsou doporučovány také pacientům s FH ve
velmi vysokém riziku, při nesnášenlivosti všech
ostatních hypolipidemik.
Je na místě domnívat se, že díky novým
doporučením dramaticky vzroste potřeba
podávat inhibitory PCSK9, aby bylo dosaženo
léčebných cílů? Zdá se, že ne. Jsou k dispozici
modelové situace ukazující, že při využití
plné intenzity statinové léčby v kombinaci
s ezetimibem ve velmi rizikové skupině v zásadě
vypadává skupina asi 20 % kandidátů pro léčbu
inhibitory PCSK9. Ačkoli tato analýza pochází
ještě z doby, kdy platily starší a o něco mírnější
cílové hodnoty, podle odborníků z praxe se
nestane, že by 60 až 80 % pacientů s dyslipidemií
bylo náhle kandidáty na terapii inhibitory
PCSK9 jen díky novým cílovým hodnotám.
Navíc je třeba uvědomit si, že podle odborných
doporučení bohužel není možné postupovat
úplně do detailu, protože úhradové podmínky
v České republice to neumožňují.
Ruku na srdce, příchod inhibitorů PCSK9
na druhou stranu možná leckdy jen odkryl,
že řada pacientů by mohla být léčena lépe
pomocí stávajících standardních možností,
tedy kombinací vysokých dávek statinů
s ezetimibem. Teprve pokud tato léčba není
při vší snaze lékaře a pacienta dostatečná, nebo
pokud ji pacient netoleruje, je třeba uvažovat
o dalším kroku, inhibitorech PCSK9. Nová
doporučení evropských autorit nás důrazně
utvrzují v tom, že další setrvávání ve vyšších
hodnotách LDL cholesterolu, než je doporučeno
pro konkrétní úroveň srdečně-cévního rizika, je
nebezpečné pro další osud nemocného.

hodnotách LDL cholesterolu,
než je doporučeno
pro konkrétní úroveň
srdečně-cévního rizika,
je nebezpečné pro další osud
nemocného.
výslednicí mnoha faktorů – spolupráce pacienta,
důslednosti lékaře a využití všech léčebných
možností, které jsou k dispozici.
Může to vypadat jako hra s čísly, ale právě
ta ukazují, jak si stojíme – dostaneme-li se
s cholesterolem na určitou úroveň, naše riziko
příhody už nebude čtyřicetiprocentní, ale třeba
jen desetiprocentní.
Jakými léky k ambiciózním hodnotám?

V oblasti terapie v nových doporučeních stále
kralují statiny – léky, které za sebou mají více
než třicetileté úspěšné tažení za nižší nemocnost
a úmrtnost na nemoci srdce a cév. Díky nim
se podařilo snížit riziko srdečně-cévních
příhod celosvětově opravdu dramaticky. Mění
se však postavení jiného léku, ezetimibu,
který působí v organismu jinak než statiny
a v kombinaci s nimi tak posiluje jejich účinek.
Ezetimib by měl být podáván pacientům, kteří
nedosahují cílových hodnot LDL cholesterolu
na maximální tolerované dávce statinů.
Nové léky, inhibitory PCSK9 (alirokumab,
evolokumab), o kterých jsme se opakovaně
zmiňovali v minulém Zpravodaji FH, povyšují
v nových doporučeních, byť mají tak krátkou
historii – podařilo se jim ale potřebné důkazy
shromáždit velice rychle. Nová doporučení
30

Diagnóza FH je spolek pro pacienty
s familiární hypercholesterolemií
a jejich blízké. Pomáháme sdílet
zkušenosti a řešit starosti s nemocí.
CO DĚLÁME:
ve spolupráci s odborníky poskytujeme důležité informace o FH
děláme osvětové kampaně o rizicích vysokého cholesterolu (Týden FH)
motivujeme ke zdravému životnímu stylu
vydáváme brožury pro pacienty
pomáháme těm, kteří nemohou dosáhnout na adekvátní léčbu FH

ABY FH ZNAMENALO
FEEL HAPPY

Podpořte nás v naší neziskové práci. Děkujeme!
Číslo účtu pro dárce: 2100966709/2010
www.facebook.com/diagnozaFH
www.diagnozafh.cz

telefon: +420 608 234 466
e-mail: komunikace@athero.cz

Stálým odborným partnerem spolku Diagnóza FH jsou Česká společnost pro aterosklerózu (www.athero.cz),
projekt MedPed a Sekce výživy a nutriční péče (www.sekce-vnp.cz). Jsme členy FH Europe.

Děkujeme
našim
Děkujeme našim
partnerům.
partnerům.

www.diagnozafh.cz
www.diagnozafh.cz

