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Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2021

O společnosti

Česká společnost pro aterosklerózu, z.s. (dále ČSAT) je formálně zapsaným spolkem, její činnost řídí výbor 
a činnost společnosti je regulována stanovami. Jsme ale především odbornou společností, která sdružuje lé-
kaře, vědecké pracovníky i další zdravotnické specialisty, kteří působí v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu 
aterosklerózy. Díky pestrému složení naší členské základny a kvůli mezioborovému přesahu problematiky ate-
rosklerózy se snažíme zabývat i tématy a souvislostmi z oblasti angiologie, diabetologie, geriatrie, kardiolo-
gie a dalšími, většinou ve spolupráci s příslušnými odbornými společnostmi. Snažíme se prosazovat názory 
a zájmy našich členů při jednáních s oficiálními institucemi jako MZ ČR, SÚKL a plátci zdravotní péče (VZP/
Svaz zdravotních pojišťoven); v tomto směru je naším hlavním zájmem dále zlepšovat péči o naše pacienty. 
Konkrétně naše Společnost mimo jiné vypracovala doporučení pro diagnostiku a  léčbu dyslipidemií, vydává 
odborná stanoviska k evropským doporučeným postupům, podílí se i na přípravě obecnějších doporučení pro 
prevenci, diagnostiku a  léčbu aterosklerózy a  jejích komplikací, především ischemické choroby srdeční. Pra-
videlně organizujeme odborné konference, sjezdy a semináře (v době covidové také akce v on-line podobě), 
podporujeme odborný růst především mladších členů Společnosti formou cestovních grantů a oceněními za 
publikační činnost a za dovednosti při prezentaci jejich výsledků na našich konferencích. Jednou z hlavních čin-
ností ČSAT je navíc organizace a podpora činnosti regionálních center pro specializované vyšetření nemocných 
s familiárními poruchami metabolismu lipidů (projekt MedPed). Pro své členy ČSAT také vydává každé čtvrtletí 
elektronický Zpravodaj ČSAT, ale komunikujeme pravidelně i  formou elektronických newsletterů, webových 
stránek a sociální sítě Facebook.
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Úvodní slovo ČSAT

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

dovolte, abychom vám předložili Výroční zprávu o činnosti České společnosti pro aterosklerózu, z.s. (dále jen ČSAT) 
za rok 2021, v níž chceme připomenout nejdůležitější události, které se našeho odborného zájmu týkaly v uplynulém 
období. I rok 2021 byl stále poznamenán pandemií covid-19, přesto jsme uskutečnili naše tradiční a nejvýznamnější 
akce jako je Šobrův den, Česko-slovenská lipidová akademie a prosincový výroční 25. kongres o ateroskleróze 
– uvedli jsme je buď v hybridní nebo virtuální formě. Opět jsme se také zapojili do přípravy kongresů našich partner-
ských odborných společností jako je Česká kardiologická společnost (ČKS) a Česká internistická společnost ČLS JEP.

V průběhu roku 2021 jsme našim členům i dalším zájemcům přinesli šest odborných webinářů Management dysli-
pidemie a aterosklerózy v kontextu...(všechny tyto webináře je stále možné zhlédnout na www.lecbadlp.cz) a deset 
webinářů série Trochu jinak, které vznikly ve spolupráci s Českou asociací preventivní kardiologie ČKS a společností 
Novartis (tyto záznamy jsou archivovány na www.atherotv.cz). Vydali jsme tři čísla odborného časopisu AtheroRe-
view a  jedno supplementum s abstrakty z 25. kongresu o ateroskleróze. I nadále jsme rozvíjeli odborný obsah na 
AtheroTV.cz, moderní informační platformě ČSAT, realizované ve spolupráci s Mobymedia CZ a Medical Tribune CZ. 
Odborně jsme zaštítili vydání praktické a velmi potřebné brožurky pro pacienty s familiární hypercholesterolemií 
a vysokým cholesterolem v krvi obecně, s názvem Pohyb (Tuka V. et al.) – brožura je zdarma ke stažení na webu 
pacientské organizace Diagnóza FH, z.s. (www.diagnozafh.cz). V roce 2021 jsme finačně podpořili a odborně zaštítili 
již 6. ročník osvětové kampaně Týden FH, který organizuje výše zmíněná pacientská organizace.

V roce 2021 jsme byli bohužel nuceni zrušit Valnou hromadu – náhradní je naplánována na Šobrův den 8. června 
2022. V tomto roce Společnost čekají také volby do výboru ČSAT, které proběhnou na podzim elektronicky.

Po pauze vynucené epidemií covid-19 a některých administrativních těžkostech se podařilo v září 2021 znovu rozběh-
nout pilotní projekt novorozeneckého screeningu familiární hypercholesterolemie (FH), známý též pod akrony-
mem CzeCH-IN, který je realizován ve spolupráci ÚZIS ČR a ČSAT.

Pokračovala také podpora mezinárodně oceňovaného projektu MedPed zaměřeného na časnou detekci a léčbu paci-
entů s familiární hypercholesterolemií a jejich postižených rodinných příslušníků. V roce 2021 český projekt MedPed 
oslavil 23. rok svého fungování.

Granty ČSAT udělené již v roce 2020 nebylo dosud možné kvůli pandemii covid-19 čerpat, proto byla možnost jejich 
čerpání prodloužena do roku 2022. Více o grantech ČSAT v příslušné části této Výroční zprávy.

Dovolte nám závěrem poděkovat všem partnerům ČSAT, s jejichž přispěním bylo možné všechny naše aktivity rea-
lizovat. Těšíme se na shledání na odborných akcích s účastí České společnosti pro aterosklerózu v roce 2022, ať již 
proběhnou prezenčně nebo virtuálně.

V Praze dne 30. 1. 2022
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Za Výbor ČSAT

prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., vědecký sekretářprof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda 
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Výbor ČSAT

Předseda
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
michal.vrablik@athero.cz
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, 
U Nemocnice 1, 128 21 Praha 2

Vědecký sekretář
prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
jan.pitha@ikem.cz
IKEM, Klinika kardiologie 
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
prof. 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, 
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč

Členové

prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.
blaha@lfhk.cuni.cz
III. interní gerontometabolická klinika, LF UK a FN,
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.
tfreiber@med.muni.cz
Centrum kardiovaskulární a transplant. chirurgie, 
Genetická laboratoř, Výstavní 17/19, 603 00 Brno

prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.
david.karasek@fnol.cz
III. interní klinika LF UP a FN, 
I. P. Pavlova 6, 772 00 Olomouc

prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.
pavel.kraml@fnkv.cz
II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, 
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

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

Stav členské základny ČSAT

Počet členů k 31. 12. 2021: 289, 
z toho noví v r. 2021: 8, 
ukončilo členství: 8

Valná hromada ČSAT 2021

Jde o každoroční setkání, na které jsou zváni členové ČSAT. 
Valná hromada byla v  prosinci 2021 z  důvodu nepříznivé 
pandemické situace a omezení počtu osob na hromadných 
akcích, vyhlášeného vládou dne 25. listopadu 2021, zrušena. 
Nový termín byl stanoven na Šobrův den 8. června 2022.
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Organizační struktura ČSAT v roce 2021
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Aktivity v roce 2021

1. Pořádání a spolupořádání odborných seminářů, konferencí a kongresů, hostování v odborných blocích:

Datum Akce Místo konání

11. 02. 2021
XXIX. Nové trendy v prevenci aterosklerózy  
a XI. Škola lipidológie

virtuálně

25. - 27. 2. 2021 46. angiologické dny 2021 s mezinárodní účastí virtuálně

18. 3. 2021 15. celostátní seminář ČIMS virtuálně

24. 3. 2021 Prague Prevention virtuálně

9. - 20. 5. 2021 XXIX. výroční sjezd České kardiologické společnosti  virtuálně

16. 6. 2021 35. konference o hyperlipoproteinemiích - Šobrův den  hybridně, Praha 

24. – 25. 6. 2021 Cerebrovaskulární seminář virtuálně

11. – 15. 8. 2021 8th IUA Course for Young Vascular Specialists Praha

zrušeno International Atherosclerosis Research School         zrušeno

29. - 30. 8. 2021 27. Česko-slovenské angiologické sympozium Lednice

3. – 4. 9. 2021 5. sjezd České asociace ambulantní kardiologie Olomouc

16. – 18. 9.2021 XXXVII. kongres SKVIMP Hradec Králové

13. 9. 2021
Screening kardiovaskulárních onemocnění  
– kurz pro lékárníky     

Praha

22. - 23. 10. 2021 VII. Česko-slovenská lipidová akademie Mikulov

13. 10. 2021
Celostátní odborná conference  
„Výživové degustační menu“

Praha

20. - 23. 10. 2021 XXVIII. kongres České internistické společnosti Brno

2. - 4. 12. 2021 25. kongres o ateroskleróze virtuálně
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Webináře ČSAT

Webináře jsou vzdělávací platformou ČSAT. Jde o odborné přednášky šířené formou živého devadesátiminu-
tového vysílání na www.lecbadlp.cz, s možností pokládat přednášejícím otázky a diskutovat. Záznam webi-
náře je následně k dispozici i pro pozdější zhlédnutí. Technicky a organizačně webináře zajišťuje společnost 
Fileno s.r.o. 

Přehled uskutečněných webinářů: 

23. 3. 2021 –Management dyslipidemie a aterosklerózy v kontextu nízkého KV rizika aneb Jak dlouho může-
me čekat (prof. Jan Piťha, prof. Aleš Linhart, prof. Michal Vrablík), 

27. 4. 2021 –Management dyslipidemie a aterosklerózy v kontextu (řady) přidružených onemocnění a vyššího 
věku (prof. Hana Rosolová, prof. Eva Topinková, prof. Vladimír Blaha, prof. Michal Vrablík), 

25. 5. 2021 – Management dyslipidemie a aterosklerózy v kontextu stavu po cévní mozkové příhodě (prof. 
David Karásek, doc. Aleš Tomek, MUDr. Tomáš Hauer, prof. Michal Vrablík), 

26. 10. 2021 –Management dyslipidemie a aterosklerózy v kontextu akutního infarktu myokardu (prof. Martin 
Hutyra, prof. Michal Vrablík, MUDr. Josef Kořínek), 

23. 11. 2021 – Management dyslipidemie a aterosklerózy v kontextu chronického onemocnění ledvin (MUDr. 
Jiří Orság, prof. David Karásek, prof. Michal Vrablík), 

21. 12. 2021 – Management dyslipidemie a  aterosklerózy v  kontextu polyvaskulárního postižení (prof. Jan 
Piťha, prof. Michal Vrablík, doc. Debora Karetová).

2. Projekt MedPed

ČSAT garantuje síť pracovišť, která zajišťují diagnostiku a léčbu pacientů s familiární hypercholesterolemií 
(FH) a dalšími závažnými poruchami metabolismu tuků. V roce 2021 pokračoval nárůst pacientů s FH evido-
vaných v národní databázi projektu, která v roce 2018 přešla pod správu IBA. Dne 22. dubna proběhlo jedno-
denní virtuální pracovní setkání spolupracovníků projektu MedPed. Tématem byly tradičně odborné novinky 
a aktuální otázky z klinické praxe nebo záležitosti související s chodem projektu MedPed a jeho síťových pra-
covišť. Prostor byl věnován také zástupkyním pacientské organizace Diagnóza FH, z.s. a sdělení zahraničního 
hosta, výkonné ředitelky mezinárodní sítě FH Europe Magdaleny Daccord.

3. Podpora spolku pro pacienty Diagnóza FH, z.s.

Cílem tohoto spolku, který v roce 2015 zahájil první rok své existence, je poradenství a edukace o diagnostice, 
léčbě a životním stylu pacientů s FH, podpora setkávání pacientů a jejich rodin a motivace ke zdravému životu, 
stejně jako osvěta široké veřejnosti v  oblasti kardiovaskulární prevence. ČSAT v  druhé polovině roku odbor-
ně zaštítila vydání praktické brožurky pro pacienty s familiární hypercholesterolemií a vysokým cholesterolem 
v krvi obecně, s názvem Pohyb (Tuka V. et al.) – brožura je zdarma ke stažení na webu pacientské organizace 
Diagnóza FH, z.s. (www.diagnozafh.cz). V roce 2021 ČSAT rovněž finančně podpořila a odborně zaštítila již 6. 
ročník zářijové osvětové kampaně Týden FH, který organizuje právě Diagnóza FH, z.s. Během Týdne FH je šířeno 
povědomí o rizicích vysokého cholesterolu a KV onemocněních a odborníci radí, jak změnit jídelníček a sedavý 
způsob života. Ve vybraných institucích je zájemcům měřen cholesterol v krvi a jsou poskytovány konzultace 
lékařem – v roce 2021 se takto podařilo vyšetřit 470 osob a odhalit 2 pacienty s pravděpodobnou FH. Měření 
probíhala v krajských knihovnách Sokolov a Cheb, ve Státní vědecké knihovně v Plzni a v administrativním cen-
tru v Klimentské ul. v Praze.
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4. Udělení Ceny České společnosti pro aterosklerózu za nejlepší publikovanou původní práci za rok 2020–2021

Na odměny bylo v roce 2021 vynaloženo 60 000 Kč, ceny byly vyhlášeny v rámci virtuálního 25. kongresu o ate-
roskleróze. 1. místo – MUDr. Peter Ivák, Ph.D. (Ivák P. et al. The effect of artificial pulsatility on the peripheral 
vasculature in patients with a continuous flow assist device. Can J Cardiol. 2021; 37(10): 1578-1585, IF = 5,234. 
Ivák P. et al. Changes in circulating stem cells and endothelial progenitor cells over a 12-month period after 
implantation of a continuous-flow left ventricular assist device. Arch Med Sci 2020; 16 (6); 1440-1443; IF = 
3,318). 2. místo – RNDr. Soňa Kauerová, Ph.D. (Kauerová S. et al. Statins Directly Influence the Polarization of 
Adipose Tissue Macrophages: A Role in Chronic Inflammation. Biomedicines 2021 Feb 19; IF = 6,081). 3. místo 
– MSc. Ivone Cristina Igreja e Sá (Igreja Sá IC at al. Soluble Endoglin as a potential biomarker of Nonalcoholic 
Steatohepatitis (NASH) development, participating in aggravation of NASH-related changes in mouse liver. 
Int J Mol Sci. 2020 Nov 27;21(23):9021; IF = 5,923).

5. Posterová soutěž

Do posterové soutěže, která proběhla v rámci virtuálního 25. kongresu o ateroskleróze, bylo zařazeno na základě 
podmínek soutěže 5 posterových sdělení. Všichni účastníci získali ocenění: Finalista/Finalistka posterové 
soutěže. Na prvních 3 místech se umístily: 1. místo – Mgr. Katarína Tripská (Endoglin blockage is essential in 
hypercholesterolemia and hyperglycemia induced endothelial dysfunction in HAECs), 2. místo –  Bc. Barbora 
Muffová (Vliv statinů na polarizaci makrofágů in vitro), 3. místo – Ing. Veronika Todorovová (Triglyceridy, 
polymorfizmy a riziko akutního koronárního syndromu v české populaci). Laureáti soutěže získali finanční odměnu 
a budou jim rovněž uhrazeny náklady spojené s účastí na 26. kongrese ČSAT v Brně. Vzhledem k převedení 25. 
kongresu na online formu, byla výborem ČSAT odsouhlasena možnost uplatnění voucherů, které získali výherci 
loňské posterové soutěže, na 26. kongres ČSAT v Brně. 

6. Cestovní granty

Granty, které ČSAT udělila v roce 2020, nebylo kvůli pandemii covid-19 možné čerpat, proto byla možnost čer-
pat granty prodloužena do roku 2022. Dva cestovní granty (ve výši 25 000 Kč na osobu) účastníkům 88. kon-
gresu EAS v Maastrichtu mohou být využity na 90. kongres EAS v Miláně – držitelkami jsou M.Sc. I. C. Igreja e 
Sá a Mgr. Katarína Tripská z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Dva cestovní granty (ve výši 10 000 Kč na 
osobu) účastníkům 4rd Dubrovnik School of Lipidology 2020, budou moci být čerpány na téže akci, přesunuté 
na podzim 2022. Držitelé: MUDr.  Eva Horová, Ph.D. z III. Interní kliniky VFN a MUDr. Kateřina Veletová, DiS. 
Z III. Interní gerontometabolické kliniky Hradec Králové. Dále byl vypsán grant na 19th International sympo-
sium on Atheroslerosis v Kyotu, o který nikdo z členů ČSAT nepožádal, podobně jako o grant na 89th kongres 
EAS v Helsinkách, který proběhl online, a grant na iARS v Hamburku (tato akce byla zcela zrušena). 

Fellowship 2021 – 2022 ve výši 5 000 EUR získala MSc. I.C. Igreja e Sá z Farmaceutické fakulty v Hradci Králo-
vé, a to na půlroční stáž, která proběhne v roce 2022 v laboratoři Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě. 

Edukační grant společnosti SANDOZ – byla vyčerpána částka 7 953 Kč na registrační poplatky na 89. kongres 
EAS, který se uskutečnil virtuálně v termínu 30. května – 2. června 2021. Zbývající částka ve výši 92 047 Kč 
byla vrácena společnosti Sandoz.
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7. ČSAT vydala

Hlavním vydavatelským počinem Společnosti byl i v roce 2020 časopis AtheroReview, jehož je ČSAT, spolu se 
Slovenskou asociáciou aterosklerózy, odborným garantem. V roce 2021 byla publikována celkem tři čísla a prosin-
cové supplementum – sborník abstrakt z 25. kongresu o ateroskleróze. Časopis je excerpován v databázích Bib-
liographia medica Čechoslovaca a Bibliographia medica Slovaca. Kromě tištěné verze jsou texty AtheroReview 
k dispozici také on-line na webu atheroreview.eu a na webu ČSAT. Časopis obsahuje původní práce, přehledové 
články o lipidové problematice, aktuální odborná stanoviska ČSAT a zprávy o dění na odborných akcích ČSAT. Dále 
ČSAT zajišťuje dostupnost odborných časopisů Hypertenze a kardiovaskulární prevence, DMEV (Diabetologie, 
endokrinologie, metabolismus a výživa) svým členům. 

8. Spolupráce s dalšími odbornými společnostmi

V roce 2021 pokračovala úzká spolupráce s dalšími odbornými společnostmi. Tradičně se ČSAT účastnila při-
pravenými bloky konferencí České kardiologické společnosti (ČKS) a České internistické společnosti (ČIS ČLS 
JEP). S ČKS resp. Českou asociací preventivní kardiologie ČKS probíhala spolupráce na březnové odborné akci 
Prague Prevention a také na cyklu deseti odborných on-line diskuzí Trochu Jinak. Pokračovala i tradiční spo-
lupráce s Českou angiologickou společností na každoročních Mezinárodních angiologických dnech, s  Českým 
institutem metabolického syndromu, o.p.s. (ČIMS), a to na březnovém virtuálním 15. Celostátním semináři 
ČIMS. S Českou dermatovenerologickou společností ČLS JEP byl připraven blok výročního 25. kongresu o ate-
roskleróze. Na webinářích ČSAT spolupracovali v roce 2021 zástupci řady odborných specializací, přes akutní 
kardiologii, nefrologii, neurologii, angiologii až po geriatrii. 

9. Mezinárodní spolupráce

ČSAT dlouhodobě udržuje aktivní spolupráci s Evropskou společností pro aterosklerózu (EAS) a Mezinárodní 
společností pro aterosklerózu (IAS). V roce 2020 EAS umožnila vybraným členům národních společností úzce 
spolupracujících s EAS nominovat členy ČSAT do prestižního programu EAS Young Fellows. Do programu byli 
zařazeni MUDr. Eva Tůmová, Ph.D., MUDr. Ľubica Cibíčková a MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D. Setkání, která měla 
proběhnout, však byla odsunuta a následně zrušena, účastníci EAS Young Fellows se sešli alespoň virtuálně 
na konci roku 2021, aby získali další informace o pokračování programu. ČSAT je aktivně zapojena také do EAS 
Lipid Clinic Network, která pořádá webináře a sdružuje praktikující lipidology ze zemí, v nichž je EAS aktivní. 
Všichni členové ČSAT pak mohou využít benefit v podobě přístupu do EAS Academy, který je možný díky tomu, 
že ČSAT hradí tzv. National Society EAS membership, který má i řadu dalších benefitů (viz stránky EAS – www.
eas-society.org). V oblasti familiární hypercholesterolemie ČSAT také spolupracuje na celosvětovém registru 
EAS FHSC a registru HoFH International Clinical Collaboration (HICC). V tomto ohledu je třeba zmínit recentní 
publikace, do nichž se zapojili také lékaři z center MedPed v České republice: 

Tycho R Tromp et al. Worldwide experience of homozygous familial hypercholesterolaemia: retrospective co-
hort study. Lancet 2022

Global perspective of familial hypercholesterolaemia: a cross-sectional study from the EAS Familial Hypercho-
lesterolaemia Studies Collaboration (FHSC). Lancet 2021
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10. Pilotní projekt novorozeneckého screeningu FH – CzeCH-IN

ČSAT podporuje Projekt CzeCH-IN (Check CHolesterol In Newborns), který vznikl na základě Akčního plánu 
Národní strategie Zdraví 2020 resp. AP7: Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR. Gesci nad Akčním 
plánem převzalo Národní screeningové centrum vedené ÚZIS ČR. Cílem projektu CzeCH-IN je stanovit LDL-c 
z pupečníkové krve u 10 tisíc novorozenců. U jedinců s hodnotami nad 85. percentilem bude provedeno mo-
lekulárně genetické vyšetření. Takto by měla být FH objevena u 40 dětí. V souvislosti s projektem je možné 
diagnostikovat FH také u rodičů. Pokud se podaří vyšetřit i další členy rodiny, celý projekt by mohl vést k dia-
gnostice 120 nových pacientů s FH.  Cílem projektu je ovšem také zjistit senzitivitu a specificitu vyšetření LDL-c 
z pupečníkové krve pro diagnostiku FH a to, zda jde o vhodný postup pro celoplošný screening, a dále stanovit 
nejefektivnější kombinaci biochemického a genetického vyšetření pro záchyt FH. Vzhledem k více než 100 ti-
sícům porodů ročně v ČR by celoplošný screening mohl vést k záchytu až 800 případů FH ročně (u dětí a jejich 
rodičů). Projekt byl zahájen prvním zasedáním pracovní skupiny v  říjnu 2018, nicméně v důsledku covidové 
pandemie v letech 2020 – 2021 a administrativních průtahů byl výrazně zpomalen. Efektivněji se projekt znovu 
rozběhl na podzim roku 2021, kdy začal nábor novorozenců ve velkých nemocnicích jako je FN Brno, FN Motol 
v Praze, ale také díky aktivitě Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně nebo Oblastní nemocnice Kolín. Celkem na 
projektu CzeCH-IN participuje devět zdravotnických zařízení (porodnic). Na začátku roku 2022 bylo do projektu 
zařazeno celkem téměř 1800 rodiček a více než 1600 narozených dětí. Výzvou pro další měsíce zůstává posíle-
ní motivace a spolupráce lékařů, zdravotních sester a porodních asistentek z nasmlouvaných zdravotnických 
zařízení a osvěta o benefitech novorozeneckého screeningu FH mezi budoucími rodiči. Odborným garantem 
projektu je prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.
 
11. Další aktivity ČSAT v roce 2021

• Odborná garance nového kurzu České lékárnické komory – Screening kardiovaskulárních onemocnění

Cílem kurzu pro lékárníky je získání teoretických i praktických dovedností k realizaci screeningu arteriální hy-
pertenze a hypercholesterolemie v lékárnách. Odborným garantem kurzu je ČSAT, zastoupená předsedou prof. 
MUDr. Michalem Vrablíkem, Ph.D. a vědeckým sekretářem prof. MUDr. Janem Piťhou, CSc. Kurz je složen z te-
oretických přednášek, sloužících k získání odborného základu, a praktické části. Na prvním kurzu, který pro-
běhl 13. září 2021, byla popsána základní farmakologická léčba arteriální hypertenze a dyslipidemie v souladu 
s nejnovějšími doporučeními, včetně cílových hodnot. Nedílnou součástí terapie všech KV onemocnění jsou 
režimová opatření – těm se na kurzu věnovaly odbornice z Fóra zdravé výživy. Účastníci byli dále seznámeni 
s možnými nežádoucími účinky hypolipidemik, jejich lékovými interakcemi a se správnou technikou měření 
krevního tlaku. Část teorie byla věnována adherenci pacientů k léčbě. V praktické části, která trvala dvě hodiny, 
byl krok po kroku představen postup činnosti v lékárnách s pomocí speciálně vytvořeného formuláře včetně 
vydání doporučení pro pacienta. Každý účastník si mohl vyzkoušet práci s přístroji používanými při screeningu. 
Vzhledem k velkému zájmu lékárníků je další kurz naplánovaný na 14. února 2022 a předpokládá se realizace 
dvou až tří kurzů ročně.
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• Partnerství Celostátní odborné konference „Výživové degustační menu“

ČSAT se stala partnerem Celostátní odborné konference „Výživové degustační menu“, kterou pořádalo Fórum 
zdravé výživy, z.s. ve spolupráci se Sekcí výživy a nutriční péče, z. s. a LVA IKEM v IKEM v Praze, a to 13. října 
2021. Akce se zúčastnilo téměř 150 odborníků, nejčastěji z řad nutričních terapeutů, ale i výživových poradců, 
trenérů, lékařů a potravinářských technologů. Početnou skupinu tvořili také studenti těchto oborů. Konference 
má mnohaletou tradici a do programu byla zařazena témata zaměřená na problematiku kardiovaskulárních 
onemocnění. Odborná sdělení přednášejí zástupci organizátorů i další přední odborníci v daném oboru, z velké 
části zároveň členové ČSAT (např. prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., prof. MUDr. 
Jan Piťha, CSc., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., PhDr. Tamara Starnovská, RNDr. Pavel Suchánek, Věra Boháčo-
vá, DiS. a další). Tématy byly tentokrát např. střevní mikrobiom, alkohol - aktuální odborná doporučení, pohled 
odborníků na Low-carb diety a další populární postupy v souvislosti s léčebnou stravou, „detoxikace” a očistné 
kúry, rostlinné alternativy živočišných potravin, výživa seniorů nebo úskalí odborných doporučení. 

• Pořad Trochu jinak 

V roce 2021 bylo odvysíláno deset dílů odborných diskuzí pořadu Trochu jinak, na kterém spolupracuje ČSAT, 
Česká asociace preventivní kardiologie ČKS a společnost Novartis. Moderátorem pořadu trvajícího přibližně 40 
minut je prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. Do studia jsou každé první pondělí v měsíci zváni přední odborníci 
z oborů souvisejících s preventivní kardiologií a diagnostikou a  léčbou aterosklerózy (za všechny např. prof. 
Petr Ošťádal, doc. Aleš Tomek, prof. Zuzana Moťovská a další). Všechny pořady jsou k dispozici ke zpětnému 
zhlédnutí na www.atherotv.cz. 

• AtheroTV

ČSAT byla jednou z prvních odborných společností, která využila možnosti celoživotního vzdělávání pomocí no-
vých digitálních formátů. AtheroTV je on-line zdroj aktuálních informací formou video-zpravodajství z kongre-
sů a dalších odborných akcí. Na platformě se potkávají rozhovory s odborníky s tematickými seriály, komplet-
ními záznamy akcí nebo s krátkým textovým zpravodajstvím. Odborný obsah zajišťuje vydavatelství Medical 
Tribune CZ a kompletní technické zpracování má na starosti Mobymedia CZ s.r.o. Stránky: www.atherotv.cz

• Záštita projektů zaměřených na sběr dat o hypolipidemické léčbě 

V roce 2021 ČSAT zaštítila několik projektů/studií, které sledovaly různé cíle v podmínkách reálné klinické pra-
xe. Projekt Lipitenclidec (podporuje společnost KRKA) mapoval charakter a efektivitu hypolipidemické léčby 
ve specializovaných ordinacích, další projekt, podpořený společností CEEOR, sledoval adherenci lékařů k do-
poručeným postupům a postupy referování pacientů do center pro léčbu inhibitory PCSK9. Dále ČSAT zaštítila 
chystaný projekt záchytu aterosklerotických změn v převážně metabolicky zaměřených ambulancích a koordi-
nuje svůj vlastní projekt hodnotící adherenci k hypolipidemické terapii dle databází zdravotních pojišťoven (ve 
spolupráci s Kanceláří zdravotních pojišťoven, grantová podpora společnosti Novartis). 
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13. Další aktivity ČSAT, pokračující v roce 2022

• Úzká spolupráce s EAS a IAS

• Aktivní participace na práci Paediatric FH group EAS/IAS a na mezinárodním projektu EAS FHSC a EAS HICC

• Spolupráce s Českou angiologickou společností a International Union of Angiology

• Komunikace se SÚKL při správních řízeních týkajících se nových hypolipidemik, k nimž se ČSAT vyjadřuje 
prostřednictvím Lékové komise ČLS JEP

• Komunikace s plátci ohledně ustanovení sítě center pro péči o nemocné se závažnými a familiárními dysli-
pidemiemi

• Komunikace s plátci ohledně možnosti indikovat genetické vyšetření lipidového metabolismu pomocí NGS

• Spolupráce s ÚZIS ČR na pilotním projektu screeningu FH v novorozeneckém věku

• Ve spolupráci s Českou internistickou a Českou kardiologickou společností zapojení do přípravy programu 
VZP Kardiovaskulární prevence Plus 

• Vydávání a  distribuce časopisu AtheroReview, spoluúčast na vydávání a  distribuci časopisu Hypertenze 
a kardiovaskulární prevence, distribuce časopisu DMEV

• Pokračování cyklu odborných online diskuzí Trochu jinak, ve  spolupráci s ČAPK a spol. Novartis 

• Pokračování spolupráce se Slovenskou asociací aterosklerózy na odborných konferencích v ČR i SR (Česko-
-slovenská lipidová akademie, XXX. Nové trendy v prevencii aterosklerózy a XII. Škola lipidológie)

Více ke dvěma nejvýznamnějším odborným akcím pořádaným ČSAT: 

Šobrův den 2021

Tradiční, již XXXV. konference o hyperlipoproteinemiích, známá také jako Šobrův den, proběhla16. června a díky 
příznivé epidemiologické situaci se mohla konat nejen virtuálně, ale současně i prezenčně – to byla po roce on-
line konferencí příjemná změna, která podnítila bohatou odbornou diskusi na konci přednášek.

Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. shrnula nová data, která letos a na sklonku loňského roku vydaly subanalýzy 
velkých registračních studií s monoklonálními protilátkami, inihibitory PCSK9 alirokumabem a evolokumabem, 
ale zmínila i novinky, které bezprostředně ovlivní klinickou praxi. O tom, jak funguje preskripce inhibitorů PCSK9 
na Slovensku, hovořil doc. MUDr. Branislav Vohnout, Ph.D., prezident Slovenské asociácie aterosklerózy. Na 
Slovensku byla prespripce PCSK9 zahájena už v září 2016, k březnu 2021 léčbu dostávalo více než 1 600 pacientů, 
dynamika nárůstu je cca 300–400 nových pacientů ročně. Na Slovensku není na rozdíl od ČR preskripce PCSK9i 
vázána na specializovaná centra, ale může je předepsat každý kardiolog, internista, diabetolog či endokrinolog. 
Každá preskripce však musí být předem schválena revizním lékařem pojišťovny, což je ale z pohledu rizika pro 
lékaře výhodné. Opakované schválení léčby pojišťovnou probíhá každých šest měsíců. Bohužel velkou překážkou 
pro preskripci PCSK9i na Slovensku zůstávají velmi přísné úhradové podmínky – v ČR došlo na podzim 2020 
naopak k jejich zmírnění. Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc. obohatil program pohledem angiologa na léčbu pacientů 
s ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK) v kontextu hypercholesterolemie. Zdůraznil, že ačkoli se při 
léčbě ICHDK angiologové řídí kritérii a klasifikacemi vycházejícími ze stavu dolních končetin, tak pokud se hovoří 
o léčbě pacienta s ICHDK, je třeba postupovat podle toho, jak je tento pacient ohrožen na životě a jaká je jeho 
další prognóza. Prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D. připomněl, že pacienti po infarktu myokardu zůstávají ve velmi 
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vysokém riziku následné KV příhody – pětileté riziko mortality činí až 20 % a riziko nefatálního IM a KV mortality 
je téměř 10% . Podtrhnul, že je proto potřeba udělat vše pro to, aby se KV riziko pacientů po koronární příhodě 
co nejvíce snížilo. Jedním z nejúčinnějších nástrojů je hypolipidemická léčba vedoucí k cílovým hodnotám LDL 
cholesterolu. Protože je dlouhodobá úspěšnost terapie dyslipidemií významně ovlivněna spoluprací pacienta, 
byla tématu adherence k  terapii věnována jedna z  přednášek – pronesl ji prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 
Jejím poselstvím bylo hned několik klíčových zásad pro klinickou praxi: zvykněme si intervenovat hypertenzi 
a dyslipidemii současně a včas (při diagnóze hypertenze vyšetřit i lipidogram), časná léčba může být léčbou méně 
agresivní (mírnější cílové hodnoty znamenají také nižší dávky léků), protože léčba hypertenze a dyslipidemie je 
dlouhodobá a celoživotní, je třeba pacienty přesvědčit o  její důležitosti a prospěšnosti – využijme informací 
o  cévním věku k  motivaci pacientů a  zjednodušme farmakoterapii, například používáním fixních kombinací 
antihypertenziv se statiny.

25. kongres o ateroskleróze

Ačkoli se největší a nejvýznamnější odborná akce České společnosti pro aterosklerózu měla uskutečnit začát-
kem prosince 2021 po dvouleté pauze „naživo“ v Olomouci, ocitla se kvůli epidemiologické situaci na poslední 
chvíli opět ve virtuálním prostoru. Jiný formát si vyžádal některé změny, přesto se, stejně jako před rokem, 
podařilo účastníkům nabídnout atraktivní odborný program včetně workshopu na téma Management rizika 
ASKVO u osob s inzulinovou rezistencí a diabetem 2. typu. Nechyběli významní zahraniční řečníci – prof. Ste-
ve Humphries z Londýna a prof. Giuseppe Danilo Norata z Milána, stejně jako příspěvky kolegů ze Slovenské 
asociácie aterosklerózy. Mezioborovou sekci tentokrát připravila Česká dermatovenerologická společnost ČLS 
JEP. Tradicí kongresu je, kromě bloku původních vědeckých prací, také sekce Hot Lines, na níž bývají prezento-
vány významné klinické studie publikované v příslušném roce. Za rok 2021 to byla studie EMPEROR-Preserved 
s empagliflozinem v léčbě srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí, observační evropská studie DaVinci 
a studie FIGARO-DKD s finerenonem u pacientů s diabetem 2. typu. Pro ty, kteří kongres v prosinci nestihli, nebo 
jim některá sdělení unikla, je k dispozici záznam livestreamu ze všech tří kongresových dnů – jednak na strán-
ce www.kongrescsat.cz a jednak na www.atherotv.cz, kde jsou navíc ke zhlédnutí exkluzivní krátké rozhovory 
s přednášejícími a články o odborném programu. V roce 2022 proběhne kongres v Brně, ve dnech 1. – 3. prosince.
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Odborné aktivity ČSAT nebo s její účastí plánované na rok 2022

Datum Akce Místo konání

26. 1. 2022 Prague Prevention virtuálně

24. - 26. 2. 2022 47. angiologické dny 2022 s mezinárodní účastí Praha

14. 2. 2022 Screening kardiovaskulárních onemocnění – kurz pro lékárníky Praha

17. 3. 2022 16. celostátní seminář ČIMS   Plzeň

7. - 9. 4. 2022 34. Šamánkovy Poděbrady a 44. Motolský seminář Poděbrady

22. – 23. 4. 2022 Pracovní setkání center projektu MedPed Znojmo

prezenčně 8. - 10. 5. 2022

+ virtuálně 2. – 6. 5. 2022 

a 11. – 13. 5. 2022 

XXX. výroční sjezd České kardiologické společnosti Brno 

8. 6. 2022 XXXVI. konference o hyperlipoproteinemiích - Šobrův den Praha

červen 2022 (termín bude 
upřesněn)

28. Česko-slovenské angiologické sympozium Lednice

13. - 17. 7. 2022 9th IUA Course for Young Vascular Specialists Praha

21. – 22. 10. 2022 VIII. Česko-slovenská lipidová akademie Mikulov

6. - 9. 11. 2022 XXIX. kongres České internistické společnosti Praha

1. - 3. 12. 2022 26. kongres o ateroskleróze Brno

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Edukační aktivity ČSAT podporovali v roce 2021 následující partneři, kterým patří poděkování: Amgen, Bayer, Berlin 
Chemie/A. Menarini, Boehringer Ingelheim, Egis, Fresenius Medical Care, Herbacos Recordati, Krka, Mediately 
Databáze léčiv, Novartis, Novatin, Novo Nordisk, Sandoz, Sanofi, Servier, Swixx Biopharma, Teva, Viatris, Zentiva
Mediální partneři: AtheroReview, Farmakoterapie, časopis Hypertenze a  KV prevence, Kazuistiky v  angiologii, 
Vnitřní lékařství, FAMA Facta Medica

Výroční zprávu ČSAT připravili: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., Mgr. Kristýna Čillíková 
a Mgr. Šárka Nováková. Grafické zpracování: Galén - Symposion s.r.o. 

V roce 2022 proběhnou také webináře ČSAT (v období leden – květen, září – listopad).






