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Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé

  především mi dovolte Vás co nejsrdečněji pozvat na první samostatnou konferenci České asociace srdečního selhání, pořádanou na počest prvního předsedy Pracovní 

skupiny Srdeční selhání při ČKS, prof MUDr Miloše Štejfy, DrSc. dne 1.12.2016.

Pracovní skupina Srdeční selhání vznikla v 90. letech dvacátého století a nejprve úzce spolupracovala s Pracovní skupinou Echokardiografie a spolu pořádali slavnostní 

konference. Později se spojila s Českou společností pro hypertenzi a Pracovní skupinou preventivní kardiologie, se kterými pořádá slavnostní konference jako tradiční 

součást České konference pro hypertenzi do současnosti. Celkem tak historicky v roce 2016 bude XXI. konference Srdečního selhání.

Česká asociace srdečního selhání vznikla na jaře roku 2016 a podnětem k přeměně pracovní skupiny na asociaci byl především fakt, že rok 2016 byl vyhlášen 

Evropskou kardiologickou společností rokem srdečního selhání a tak logicky vyplynulo, že jedna z největších pracovních skupin České kardiologické společnosti se 

přemění na asociaci. Tyto události byly podpořeny i tím, že v květnu 2016 byly publikovány nové Evropské doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání a 

zkrácená verze těchto doporučení v češtině i angličtině, právě na podzim 2016 vychází v časopise Cor et Vasa. Prvním předsedou Asociace se stal prof MUDr Jindřich 

Špinar, CSc, který se spolu s prof. MUDr. Jiřím Vítovcem, CSc považují za přímé žáky prof. MUDr Štejfy, a proto je logické, že první samostatná konference je právě na 

jeho památku. Náhodou není ani, to, že se koná v Brně, protože všichni tři v Brně působí, či působili, a navíc v roce 1993 prof. MUDr Jiří Toman, CSc s prof.MUDr. Lenkou 

Špinarovou, Ph,D. a prof. MUDr Janem Černým, CSc., založili program transplantací srdce, který v loňském roce oslavil 500 úspěšných srdečních transplantací.

Proto i program XXI. konference bude navazovat na tyto významné události. Bude zahájen blokem o nových evropských doporučeních pro diagnostiku a léčbu 

srdečního selhání, navazovat budou sdělení o srdečních transplantací, ale velký prostor bude věnován i tomu co dnes hýbe léčbou srdečního selhání – mechanické 

srdeční podpory a nefarmakologická léčba.

XXXI. konference se navíc bude konat v místech, které dělají z Brna Evropskou kulturní památku – v prostorách Löw Beerovy a Tugendhatovy vily, které v 30. letech 20. 

století vytvořili městu Brnu image kulturní velmoci. Historie je navíc  velmi smutná, protože po velmi úspěšných 30. letech přichází 2. světová válka a protože se 

jednalo o židovské rodiny, tento veškerý majetek je konfiskován a ničen. Teprve novodobá historie umožnila rekonstrukci vily Tugendhat v 90. letech 20. století a vila 

Löw Beer byla rekonstruována teprve nedávno a veřejnosti otevřena 6.1.2016. Tak vítejte v Brně buržoazním, těšíme se ne Vás, věříme, že program konference i krásné 

prostředí ve Vás zanechá nezapomenutelný zážitek a zahájíme tak přípravy na Vánoce 2016.

 Na viděnou v Brně, bez selhání a zdravotních problémů
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08.45-09.00  Slavnostní zahájení
  Předsedající: M. Táborský, J. Špinar (Olomouc, Brno)

09.00-10.15  Guidelines ESC pro Srdeční selhání 2016
  Předsedající: M. Táborský, J. Špinar, J. Hradec (Olomouc, Brno, Praha)

9:00 1. DIAGNOSTIKA
  J. Hradec (Praha)

9:15 2. FARMAKOTERAPIE
  J. Špinar (Brno)

9:30 3. PŘIDRUŽENÁ ONEMOCNĚNÍ
  J. Vítovec (Brno)

9:45 4. AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ
  L. Špinarová (Brno)

10:00 5. NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA I - ICD, BIV
  M. Táborský (Olomouc)

10:15  Přestávka

10:45-11:45  Pokročilé srdeční selhání
  Předsedající: P. Němec, I. Málek, P. Ošťádal (Brno, Praha)

10:45 6. VÝZNAM DLOUHODOBÝCH MSP   V NEFARMAKOLOGICKÉ LÉČBĚ

  POKROČILÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
  Z. Dorazilová, M. Hegarová, I. Netuka (Praha)

11:05 7. NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA II - ECMO
  P. Ošťádal (Praha)

11:25 8. SRDEČNÍ TRANSPLANTACE
  P. Němec (Brno)

11:45  Přestávka

12:00-12:20  Slavnostní přednáška
  Předsedající: J. Špinar, J. Hradec (Brno, Praha)

12:00 9. SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA: PROF. ŠTEJFA LÉKAŘ, UČITEL, VĚDEC
  J. Vítovec (Brno)

12:20-13:30 HOT Lines 
  Předsedající: R. Pudil, L. Špinarová, J. Pařenica (Hradec Králové, Brno)

12:20 10. STUDIE LEADER
  L. Špinarová (Brno)

12:32 11. STUDIE EMPA-REG OUTCOME
   J. Špinar (Brno)

12:44 12. STUDIE SAVE
   O. Ludka (Brno)

12:56 13. TRUE-AHF
   J. Pařenica (Brno)

13:08 14. STUDIE APEX
  J. Špinar (Brno)

13:20  Oběd
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16:15-18:15  Varia
  Předsedající: J. Krejčí, J. Pařenica, M. Kubánek (Brno, Praha)

16:15 20. IMPLEMENTACE GUIDELINES V KAŽDODENNÍ PRAXI
  F. Málek (Praha)  

16:27 21. KARDIOTOXICITA
  R. Pudil (Hradec Králové)

16:39 22. DYSFUNKCE PRAVÉ KOMORY A JEJÍ VÝZNAM   U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
  J. Krejčí (Brno)

16:51 23. SRDEČNÍ SELHÁNÍ U VSV
  P. Antonová (Praha)
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17:03 24. KARDIO-RENÁLNÍ SYNDROM - SPOLEČNÉ TÉMA   PRO KARDIOLOGY

  A NEFROLOGY
  P. Táborský (Praha)

17:15 25. HYPERSENZITIVITA NA KOVY ENVIRONMENTÁLNÍ   ZÁTĚŽE U PACIENTŮ

  S TAKOTSUBO SYNDROMEM   – EXISTUJE KLINICKÁ SOUVISLOST?
  J. Maňoušek, J. Pařenica, V. Stejskal, P. Kubena, P. Němec, J. Jarkovský,   P. Kala, P. Lokaj,
  J. Špinar, M. Pavlušová (Brno, Stockholm, Sweden)

17:27 26. TRÉNINK EXPIRAČNÍHO SVALSTVA U PACIENTŮ S CHRONICKÝM

  SRDEČNÍM SELHÁNÍM – PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PILOTNÍ STUDIE
  F. Dosbaba, P. Žurková, L. Baťalík, R. Vysoký, O. Ludka, J. Špinar
  (Brno, Ostrava)

17:39 27. AKTUÁLNÍ TRENDY Z KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE   V ZÁPADNÍ

  AUSTRÁLII - KONFRONTACE S ODBORNÝMI TRENDY   NA NAŠEM 

  PRACOVIŠTI
  R. Vysoký, L. Baťalík, F. Dosbaba, A. Maiorana (Brno, Perth, Australia)

17:51 28. VÝSKYT FAMILIÁRNÍCH FOREM DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE

  U NEMOCNÝCH S   RECENTNĚ DIAGNOSTIKOVANÝM   ONEMOCNĚNÍM

  A PRVNÍ VÝSLEDKY EXOMOVÉ   SEKVENACE V TÉTO  KOHORTĚ.
  M. Kubánek, A. Krebsová, A. Chaloupková, J. Krejčí, T. Paleček,   L. Piherová, M. Macek   jr.,
  V. Melenovský, S. Kmoch, J. Kautzner (Praha, Brno)

18:03 29. END-OF-LIFE PREFERENCE KARDIOLOGICKÝCH PACIENTŮ
  M. Gřiva, J. Šťastný, J. Švancara, M. Loučka, Z. Coufal, M. Táborský
  (Zlín, Brno, Praha,   Olomouc)

18:15-20:00  Zakonč ení odborného programu,   recepce v prostorách vily

20:00  Konec programu

14:20-16:00 HFpEF 
  Předsedající: V. Melenovský, F. Málek, A. Linhart (Praha)

14:20 15. DIASTOLICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ
  A. Linhart (Praha)

14:40 16. PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ
  J. Hradec (Praha)

15:00 17. NOVÉ MOŽNOSTI NEFARMAKOLOGICKÉ LÉČBY HFPEF
  F. Málek (Praha)

15:20 18. NOVINKY V PATOFYZIOLOGII

  - IMPLIKACE PRO   FARMAKOTERAPII HFPEF
  V. Melenovský (Praha)

15:40 19. NEUROHUMORÁLNÍ PŮSOBKY
  J. Pařenica (Brno)

16:00  Přestávka
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HLAVNÍ PARTNEŘI

Vystavovatelé
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Registrační poplatek - zdarma pro všechny registrované účastníky

Registrace bude na místě probíhat od 8,00 do 17,00 hodin.

Certifikáty o účasti budou vydávány při registraci.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK a je ohodnocena 6 kredity pro lékaře.

Součástí doprovodného programu bude i prohlídka vily Tugendhat, a to v době od 13,30 do 17,30 hod (4 skupiny po 15 osobách).

Cena za vstupenku je 100,- Kč. Přihlásit se můžete při on-line registraci, nejpozději týden před akcí budete e-mailem informováni o přesném 

času prohlídky. Skupiny budou odcházet vždy z Löw-Beerovy vily přes spojenou zahradu obou vil. 

Součástí registrace na akci je i 2x kávová přestávka, oběd v Celnici (zahrada vily) + raut po skončení programu. Prosíme o potvrzení zájmu

o raut při on-line registraci. 

Parkování - omezený počet míst je hned před vilou, ostatní parkovací plochy podél ulice Drobného a Ant. Slavíka. Přednášející, předsedající 

a hosté mohou využít 20 parkovacích míst na vyhrazeném parkovišti společnosti SurGal Clinic s.r.o. (Drobného 40 - cca 200 m od vily),

a to v době příjezdu mezi 8,00 a 9,00 hod. Další možnost parkování je světelné křižovatce ul. Drobného, Sportovní a Pionýrská (cca 400 m). 
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Organizační informace



Entresto™ je klinicky účinnější 
než ACE inhibitor u pacientů se 
systolickým srdečním selháním.1
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  Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravot-
nické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

ZKRÁCENÁ INFORMACE ENTRESTO™ 24 MG/26 MG POTAHOVANÉ TABLETY,  
ENTRESTO™ 49 MG/51 MG POTAHOVANÉ TABLETY, ENTRESTO™ 97 MG/103 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,3 mg, 48,6 mg nebo 97,2 mg sacubitrilum a 25,7 mg, 51,4 mg nebo 102,8 mg valsartanum 
(jako komplex sodné soli sakubitril-valsartan). Indikace: K léčbě symptomatického chronického srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí 
u dospělých pacientů. Dávkování: Doporučená zahajovací dávka přípravku Entresto je jedna tableta 49 mg/51 mg dvakrát denně. Dávka by měla 
být zdvojnásobena za 2 4 týdny do dosažení cílové dávky jedna tableta 97 mg/103 mg dvakrát denně, podle tolerance pacienta. Při problémech 
s tolerancí (systolický krevní tlak ≤95 mmHg, symptomatická hypotenze, hyperkalemie, renální dysfunkce) se doporučuje úprava dávek souběžných 
léčivých přípravků, přechodná titrace dávek přípravku Entresto směrem dolů nebo jeho vysazení. Kontraindikace: Současné užívání s ACE inhibitory. 
Přípravek Entresto nesmí být podán do 36 hodin po ukončení léčby ACE inhibitorem. Angioedém související s předchozí léčbou ACE inhibitory nebo 
s léčbou ARB v anamnéze. Dědičný nebo idiopatický angioedém. Současné užívání s léčivými přípravky obsahujícími aliskiren u pacientů s diabetes 
mellitus nebo u pacientů s poruchou funkce ledvin (eGFR <60 ml/min/1,73 m2). Závažná porucha funkce jater, biliární cirhóza a cholestáza. Druhý 
a třetí trimestr těhotenství. Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění/varování: Duální blokáda RAAS 
•Léčba přípravkem Entresto nesmí být zahájena do 36 hodin po užití poslední dávky ACE inhibitoru. Pokud je léčba přípravkem Entresto ukončena, 
léčba ACE inhibitorem nesmí být zahájena do 36 hodin po podání poslední dávky přípravku Entresto. •Kombinace přípravku Entresto s přímými 
inhibitory reninu jako je aliskiren se nedoporučuje. •Přípravek Entresto obsahuje valsartan, a proto nemá být podáván současně s jiným přípravkem 
obsahujícím ARB. Hypotenze: Léčba nemá být zahájena, dokud STK není ≥100 mmHg. U pacientů léčených přípravkem Entresto byly hlášeny případy 
symptomatické hypotenze, zejména u pacientů ve věku ≥65 let, pacientů s renálním onemocněním a pacientů s nízkým STK (<112 mmHg). Při 
zahajování léčby přípravkem Entresto nebo během titrace jeho dávek je třeba rutinně monitorovat krevní tlak. Symptomatická hypotenze se objeví 
pravděpodobněji, pokud byl pacient v objemové depleci, např. při léčbě diuretiky, dietním omezení soli, průjmu nebo zvracení. Deplece sodíku a/
nebo objemová deplece mají být korigovány před zahájením léčby přípravkem Entresto, ale tato korektivní akce musí být pečlivě vyvážena oproti 
riziku objemového přetížení. Porucha funkce ledvin: Pacienti s lehkou a středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin podléhají většímu riziku 
rozvoje hypotenze. U pacientů v terminálním stádiu renálního onemocnění se podávání přípravku Entresto nedoporučuje. Užívání přípravku Entresto 
může být spojeno se sníženou funkcí ledvin. Riziko může být dále zvýšeno dehydratací nebo současným užíváním nesteroidních protizánětlivých 
léků (NSAID). Hyperkalemie: Léčba nemá být zahájena, pokud je sérová hladina draslíku >5,4 mmol/l. Užívání přípravku Entresto může být spojeno 
se zvýšeným rizikem hyperkalemie, i když hypokalemie se může také vyskytnout. Pokud je sérová hladina draslíku >5,4 mmol/l, je třeba zvážit 
vysazení. Angioedém: U pacientů léčených přípravkem Entresto byl hlášen angioedém. Pokud se objeví angioedém, má být podávání přípravku 
Entresto ihned ukončeno a má být poskytnuta vhodná léčba a sledování až do doby kompletního a trvalého ústupu známek a příznaků. Přípravek 
nesmí být znovu podán. Angioedém spojený s otokem laryngu může být fatální. Pokud je pravděpodobné, že je obstrukce dýchacích cest způsobena 
otokem jazyka, glottis nebo hrtanu, je třeba nasadit rychle vhodnou terapii, např. roztok adrenalinu 1 mg/1 ml (0,3 0,5 ml) a/nebo přijmout opatření 
nutná k zajištění průchodných dýchacích cest. Pacienti černošské rasy mají zvýšenou vnímavost k rozvoji angioedému. Pacienti se stenózou renální 
arterie: Přípravek Entresto může zvyšovat hladinu urey v krvi a kreatininu v séru u pacientů s bilaterální nebo unilaterální stenózou renální arterie. 
U pacientů se stenózou renální arterie je třeba dbát opatrnosti a doporučuje se sledovat renální funkce. Pacienti s poruchou funkce jater: U pacientů se 
středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh klasifikace B) nebo s hodnotami AST/ALT více než dvojnásobek horní hranice normálního rozmezí 
je k dispozici omezená klinická zkušenost. U těchto pacientů může být expozice zvýšena a bezpečnost není stanovena. Pokud se přípravek používá 
u těchto pacientů, doporučuje se dbát opatrnosti. Interakce: Opatrnosti je zapotřebí při současném podání se statiny, sildenafilem, lithiem, kalium 
šetřícími diuretiky včetně antagonistů mineralokortikoidů (např. spironolakton, triamteren, amilorid), náhradami draslíku nebo solemi s obsahem 
draslíku, nesteroidními antirevmatiky včetně selektivních COX-2 inhibitorů, inhibitorů OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (např. rifampin, cyclosporine) nebo 
MPR2 (např. ritonavir). Těhotenství a kojení: Užívání přípravku Entresto se nedoporučuje během prvního trimestru těhotenství a je kontraindikováno 
během druhého a třetího trimestru těhotenství. Kvůli možnému riziku nežádoucích reakcí u kojených novorozenců/dětí se přípravek nedoporučuje 
během kojení. Nežádoucí účinky: Velmi časté: Hyperkalemie, hypotenze, porucha funkce ledvin. Časté: Kašel, anemie, hypokalemie, hypoglykemie, 
závrať, bolest hlavy, synkopa, ortostatická hypotenze, průjem, nauzea, gastritida, selhání ledvin, únava, astenie. Podmínky uchovávání: Uchovávejte 
v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Dostupné lékové formy/velikosti balení: PVC/PVDC/Al blistry v balení obsahujícím 14, 
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Brno    |    Löw Beerova vila

Vila Löw-Beer v Brně je nejmladší pobočkou Muzea Brněnska. V letech 1913–1939 vila patřila Alfredovi 

Löw-Beerovi, židovskému velkoprůmyslníkovi a obchodníku s textilem, který věnoval na konci dvacátých 

let 20. století část pozemku své dceři Gretě. Ta zde společně s manželem Fritzem Tugendhatem vybudovala

v letech 1929-1930 rodinný dům – dnes světoznámou Vilu Tugendhat.

Zdroj: http://www.vilalowbeer.cz/cz/
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