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Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012
O společnosti
Česká společnost pro aterosklerózu (dále jen ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje
především lékaře a vědecké pracovníky pracující v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu
aterosklerózy. Maximum zájmu je soustředěno na poruchy lipidového metabolismu, ale
současně i na diagnostiku, výzkum a možnosti ovlivnění dalších rizikových faktorů
aterosklerózy. Oblastí zájmu společnost přesahuje do preventivní kardiologie, angiologie i
diabetologie, zabývá se i obecnými problémy metabolismu a výživy.
Formálně je ČSAT občanským sdružením. Její činnost řídí výbor, činnost společnosti je
regulována stanovami. Společnost se snaží prosazovat názory a zájmy svých členů při
jednáních s oficiálními institucemi jako MZ ČR nebo VZP, snaží se i hájit zájmy nemocných
při diskusích o léčebných postupech.
ČSAT vypracovala doporučení pro diagnostiku a léčbu hyperlipoproteinémií, podílí se i na
přípravě obecnějších doporučení pro prevenci diagnostiku a léčbu aterosklerózy a jejích
komplikací jako je ischemická choroba srdeční a další.
Společnost organizuje pravidelně odborné konference, sjezdy a semináře. V současné době je
vytvářena síť regionálních center pro konsiliární a superkonsiliární vyšetření nemocných.
Úvodní slovo předsedy ČSAT
Vážení kolegové, milí přátelé,
rok 2012 přinesl mnoho nového a zdá se, že pro Českou společnost pro aterosklerózu také
hodně dobrého. Podařilo se zachovat vyskou aktivitu společnosti v oblasti podpory
edukačních i výzkumných aktivit, proběhla řada odborných setkání, seminářů, konferencí a
vše vyvrcholilo 16. kongresem o ateroskleróze. Pracovali jsme na dalším rozšíření projektu
MedPed, vznikl i supplement impaktovného časopisu s pracemi našich spolupracovníků.
V následující zprávě shrnujeme nejdůležitější fakta ze života společnosti a stručný přehled
toho, co se chystá s roce 2013.
Na tomto místě mi dovolte také poděkovat všem partnerům ČSAT, s jejichž přispěním bylo
možné všechny tyto cíle realizovat.
Děkuji vám za přízeň, kterou České společnosti pro aterosklerózu projevujete a přeji vám
pevné zdraví a mnoho sil do roku 2013.
Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
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Organizační struktura
Výbor ČSAT
Předseda
Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
michal.vrablik@vfn.cz
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1, 128 21 Praha 2
Vědecký sekretář
MUDr. Jan Piťha, CSc.
jan.pitha@ikem.cz
IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
První místopředsedkyně
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
rosolova@fnplzen.cz
II. interní klinika LF UK a Fakultní nemocnice
Dr. Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň-Bory
Druhý místopředseda
Doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
vladimir.soska@fnusa.cz
OKB, ICRC a FN u sv. Anny v Brně, II. interní klinika LF MU
Pekařská 53, 656 91 Brno
Pokladník
Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
renata.cifkova@ftn.cz
Thomayerova nemocnice a 1. LF UK, Praha
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
Členové
MUDr. Tomáš Freiberger, CSc.
tfreiber@med.muni.cz
Centrum kardiovaskulárni a transplant. chirurgie, Genetická laboratoř
Výstavní 17/19, 603 00 Brno
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Doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D.
tstulc@lf1.cuni.cz
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, U nemocnice 1, 128 21 Praha 2
Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.
urbanova.zuzana@vfn.cz
Klinika dětského a dorostového lékařství
Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.
vaverkoh@fnol.cz
III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc
I.P.Pavlova 6, 772 00 Olomouc
Revizní komise
Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
blaha@lfhk.cuni.cz
Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Doc. MUDr. Pavel Kraml, CSc.
pavel.kraml@fnkv.cz
II. Interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Valná hromada ČSAT 2012
Jde o každoroční setkání, na které jsou zváni členové ČSAT. V roce 2012 se valná hromada
uskutečnila 6. 12. 2012 u příležitosti konání 16. Kongresu o ateroskleróze v Hotelu Harmony
ve Špindlerově Mlýně. Program: aktuální stav členské základny (doc. Vrablík), projekt
MedPed (MUDr. Freiberger), pokladní zpráva (prof. Cífková), seznam pořádaných akcí v roce
2012, plán aktivit na rok 2013.
Stav členské základny ČSAT
Počet členů k 30. 11. 2012: 281
-

z toho nových v roce 2012: 7

-

členství ukončili: 3
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Aktivity v roce 2012
1. Pořádání a spolupořádání odborných seminářů, konferencí a kongresů
Datum
5. -7. ledna
8. – 9. února
13. – 16. května
6. června
1. - 5. července
19. – 25. srpna
11. – 13. října
24. – 27. října
30. listopadu
10. října – 14. listopadu

30. října – 27. listopadu

6.- 8. prosince

Akce
XXIV. celostátní seminář
Prevence ICHS od dětského
věku
Škola lipidológie a symposium
Nové trendy v prevenci
aterosklerózy
Blok ČSAT na XIX. výročním
sjezdu ČKS
Šobrův den
Blok ČSAT na XXXVII.
Angiologických dnech 2012
3. International Atherosclerosis
Research School
Konference ve Starém
Smokovci – Kardio workshop
Blok ČSAT na sjezdu ČIS ČLS
JEP
Účast zástupců ČSAT na akci
„Kulatý stůl k problematice KV
péče“ pořádané ČKS
Cyklus seminářů Co (a proč)
potřebujeme znát z posledních
doporučení pro léčbu
dyslipidemií? Pohled lékaře i
právníka.
Cyklus seminářů Prevence
kardiovaskulárních
onemocnění od dětského věku
(ve spolupráci s s Českou
pediatrickou společností ČLS
JEP a Odbornou společností
praktických dětských lékařů
ČLS JEP)
16. kongres o ateroskleróze (ve
spolupráci s Cerebrovaskulární
sekcí ČNS ČLS JEP)
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Místo konání
Poděbrady
Bratislava, SR
Brno
Praha
Praha
Hamburk, Německo
Starý Smokovec, SR
Praha
Praha
Praha, Plzeň, Hradec
Králové, Brno, Ostrava

Praha, Plzeň, Brno,
Olomouc

Špindlerův Mlýn

2. Vydání kapesní verze doporučených postupů Evropské společnosti pro aterosklerózu

pro léčbu dyslidémie (v českém překladu). Dodatek ČSAT k Postupům bude
publikován v prvním kvartálu 2013.
3. Vydání supplementa k 16. Kongresu o ateroskleróze v časopise Neuroendocrinology

letters (Impact factor 1,4). Supplementum obsahuje 20 článků, přehledy i výsledkové
práce týkající se výzkumu a léčby aterosklerózy. Poděkování patří guest editorovi Ing.
J. A. Hubáčkovi, DSc. (IKEM) a všem, kteří se podíleli jako autoři a editoři.
Supplementum je celé k dispozici na webových stránkách ČSAT.
4. Vytvoření nových modernizovaných webových stránek www.athero.cz a jejich

spuštění na začátku května 2012.
5. Zahájení vydávání elektronického občasníku - Zpravodaje ČSAT . Zpravodaj má první

část informující o aktuálně pořádaných akcích nebo organizačních záležitostech a
druhou část, která je odborná a věnuje se nejzajímavějším studiím a odborným pracem
o ateroskleróze publikovaným v daném období. Vedením odborné části Zpravodaje je
pověřen prof. Rudolf Poledne.
6. Udělení Ceny České společnosti pro aterosklerózu za nejlepší publikovanou původní

práci za rok 2011-2012. Komise (Z. Urbanová, H. Rosolová, P. Kraml) posoudila
celkem sedm prací a vybrala k ocenění tyto autory: Mgr. Lukáš Tichý ( FN Brno),
Mgr. Dana Dlouhá (IKEM Praha), Mgr. Lenka Zemánková (Farmaceutická fakulta UK
Hradec Králové).
7. Udělení cestovního grantu ČSAT na uhrazení registračního poplatku na 80. kongres

EAS, který se konal v květnu 2012 v Miláně. Komise (T. Freiberger, H. Vaverková, M.
Vrablík) posoudila všechny čtyři zaslané žádosti a rozhodla se poskytnout cestovní
grant dvěma žadatelkám, A. Krajčoviechové a E. Motykové.
8. Ocenění nejlepších spolupracovníků projektu MedPed – nejlepšími centry v roce 2012

byla vyhlášena pracoviště 1. LF UK a VFN v Praze (doc. MUDr. Zuzana Urbanová,
CSc.), nemocnice Na Bulovce (MUDr. Jana Jirkoušková) a Nemocnice Pardubice
(MUDr. Hana Červášková). Cenu za dlouhodobý přínos projektu MedPed získal prof.
MUDr. František Stožický z FN v Plzni.
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9. Udělení čestných členství ČSAT: čestnými členy ČSAT se v prosinci 2012 stali prof.

MUDr. Richard Češka, CSc. a prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. Oba se jedinečnou
měrou zasloužili o rozvoj Společnosti, budování jejího dobrého jména a o naplňování
smyslu její existence v oblasti medicíny. Na webových stránkách ČSAT bude v brzké
době vytvořena sekce s informacemi o všech čestných členech ČSAT.

R. Češka

R. Poledne

Aktivity plánované na rok 2013:
1. Pořádání a spolupořádání odborných seminářů, konferencí a kongresů:
Datum
3. – 5. ledna
28. února – 2. března
10. dubna
4. – 7. května
12. června
18. – 23. srpna
2. – 5. října
5. – 7. prosince

Akce
Prevence ICHS od dětského
věku
Blok ČSAT na XXXVIII.
Angiologických dnech 2013
s mezinárodní účastí
Setkání spolupracovníků
projektu MedPed
Blok ČSAT na XXI.
Výročním sjezdu České
kardiologické společnosti
Šobrův den
4. International
Atherosclerosis Research
School
Blok ČSAT na XX.
Kongresu ČIS ČLS JEP
17. Kongres o ateroskleróze
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Místo konání
Poděbrady
Praha
Hotel Fabrika, Humpolec
Brno
Praha
Praha
Praha
Špindlerův Mlýn

Pozn: Kromě těchto akcí chystáme i řadu dalších, kompletní přehled najdete na
www.athero.cz.
2. Udělení cen ČSAT a cestovních grantů. I v roce 2013 bude ČSAT podporovat činnost svých
členů udělováním grantů určených k pokrytí nákladů na účast na domácích i zahraničních
odborných akcích s tématikou aterosklerózy, a to zejména pro mladé výzkumníky a lékaře.
Mezi podporované akce patří 81. Kongres Evropské společnosti pro aterosklerózu, 4.
Mezinárodní škola pro výzkum aterosklerózy, Europrevent 2013 a další. Podmínky i termíny
najdete na webových stránkách ČSAT. Tradičně bude také probíhat cena o nejlepší práci
s tématem aterosklerózy publikovanou v roce 2013, budeme oceňovat i spolupracovníky
projektu MedPed. Všechny podrobnosti opět budou k dispozici na webových stránkách ČSAT.
Více k dvěma nejvýznamnějším odborným akcím pořádaným ČSAT:
Šobrův den, 6. června 2012: Letošní podtitul zněl Dvacátá šestá konference o
hyperlipoproteinémiích. Šobrův den je nejstarším pravidelným setkáním odborníků se
zájmem o výzkum a léčbu aterosklerózy a jejích komplikací. Téměř 200 registrovaných
účastníků diskutovalo ve čtyřech sekcích novinky z oblasti rizikových faktorů aterosklerózy a
možnosti jejich intervencí i hodnocení rizika pomocí laboratorních a zobrazovacích metod.
Organizátoři, Centrum preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN a ČSAT
poskytli prostor též pro prezentaci výsledků vlastního výzkumu. Zastoupena tak byla i mladá
generace experimentálně a klinicky orientovaných výzkumníků. Na programu nechyběla ani
problematika geneticky determinovaných hypercholesterolémií, jejichž časnou detekcí a
léčbou se zabývá projekt MedPed. Z přednášejících odborníků lze za všechny jmenovat např.
Š. Svačinu, P. Suchardu, M. Vrablíka, V. Sošku, R. Poledne, F. Málka nebo J.Piťhu. V roli
předsedajících se u jednotlivých sekcí dále objevili H. Vaverková, H. Rosolová, V. Bláha nebo
Z. Urbanová.
16. kongres o ateroskleróze, 6. – 8. prosince 2012: Kongres pořádala ČSAT ve spolupráci s
Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně. Tři
kongresové dny měly na programu tyto tematické bloky: Nejen farmakologická terapie ke
snížení KV rizika, Kardiometabolické riziko, Co ještě platí v patofyziologii aterosklerózy?,
Cévní mozkové příhody (blok zaměřený na prevenci a léčbu a blok zaměřený na sekundární
prevenci a podrobnější problematiku léčby), Od odhadu rizika k odhalování aterosklerózy,
Interaktivní kazuistiky, Hot lines (xabany, inhibitory PCSK9, studie TEAMSTA a studie dalOUTCOMES) a Varia (např. vzácné poruchy lipidového metabolismu u dětí, familiární
hypercholesterolémie v ČR nebo renální sympatektomie jako způsob léčby hypertenze).
K přednášení byli pozváni přední odborníci ve svém oboru z pracovišť po celé České
republice, k bohaté diskusi pak přispěli další významní specialisté přítomní v auditoriu.
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Příležitost dostali i mladší kolegové, kteří mohli na kongresu přednést výsledky celkem šesti
zajímavých výzkumných prací (základní a klinický výzkum), nebo je představit formou
vývěskového sdělení (posterů se ve Špindlerově Mlýně vystavilo celkem 42). Během
kongresu se také uskutečnila valná hromada ČSAT, schůze výboru ČSAT a pracovní schůzka
spolupracovníků projektu MedPed. Ve večerních hodinách prvního kongresového dne byly
vyhlášeny výsledky soutěže o Cenu ČSAT za nejlepší publikaci a byli oceněni
spolupracovníci projektu MedPed. Druhý den proběhlo udělení čestných členství ČSAT prof.
Richardu Češkovi a prof. Rudolfovi Polednemu.

Závěrečné informace
-

Edukační aktivity ČSAT podporovali v roce 2012 následující partneři, kterým
patří poděkování:

V Praze dne 30. 1. 2012
Za Výbor ČSAT M. Vrablík

Výročnízpráva
zprávaČSAT
ČSAT 2012
2012
Výroční
8

