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Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

Programový a organizační výbor:

v době charakterizované úplnou nejistotou tradice nabývají na významu. Přestože historie setkávání na Prague
Prevention není dlouhá, třetí ročník chystaný na březen 2021 bude třetí v pořadí a tak tradici už budujeme. A věříme,
že rozhodnutí akci nerušit, ale uspořádat virtuálně, oceníte.

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.
Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D.
Doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.

„Covidí“ témata válcují laická i odborná média, ale měli bychom připomenout, že preventivní kardiologie neztrácí na
svém významu a naléhavosti. Možná právě naopak! Důsledky zanedbané, odložené, distanční prevence uvidíme
se zpožděním. Anebo také ne. Je možné, že jsme se rychle přizpůsobili, naučili se využívat možností, do nichž nás
současná doba trochu „postrčila“ a kardiovaskulární prevence ve své šíři témat běží dále.
O těchto obecných a mnoha dalších konkrétních tématech budeme hovořit na třetím Prague Prevention s předními
českými i zahraničními experty. 24. března 2021 odpoledne se budete moci připojit on-line a zapojit se do diskuse.
Budete-li se chtít k některému sdělení nebo zvláště vydařené diskusi vrátit později, potěšíme Vás, protože celý program
umístíme na portále www.cksTV.cz. Alespoň takovou malou výhodu virtuální setkávání přináší.
Těšíme se na Vás, Vaše komentáře, doplnění, názory a otázky a, samozřejmě, na další ročník Prague Prevention s Vámi.

Pořadatel:

Za všechny organizátory a za ČAPK ČKS

Česká kardiologická společnost, z. s.
Netroufalky 6b
625 00 Brno
tel.: 543 213 825

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Předseda ČKS

Prof. MUDr. Michal Vrablík, PhD.

Předseda České společnosti pro aterosklerózu
a PS preventivní kardiologie

e-mail: cks@kardio-cz.cz
Iva Pavézková
asistentka společnosti
tel. 722 905 470
e-mail: pavezkova@kardio-cz.cz
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13:00–13:55 Blok 1: Aktuality v preventivní kardiologii
		 předsedající: M. Vrablík

14:00–14:50 B lok 2: Současnost (a budoudnost)
farmakologických možností ovlivnění KV rizika 1
		 předsedající: A. Linhart

13:00		 Zahájení
		 A. Linhart, M. Táborský, M. Vrablík
13:10		 Kardiovaskulární onemocnění v době COVID 19
		 V. Adámková, L. Dušek

		 Přednáška sponzorovaná společností sanofi-aventis, s.r.o.
14:00		 Léčba dyslipidémie přítomnost a budoucnost
		 R. Češka
14:10		 Diskuse		

13:25		 Socioekonomická situace a kardiovaskulární
riziko…
		 A. Linhart
13:35		 Současné možnosti detekce FS jako významného
rizikového faktoru
		 M.Táborský
13:45		 Diskuse		

13:55		 Přestávka

		 Přednáška sponzorovaná společností Amgen s.r.o.
14:15		 Jaké hladiny LDL-cholesterolu lze dosáhnout
s použitím statinů a ezetimibu po AKS?
		 P. Ošťádal
14:25		 Diskuse		
		 Přednáška sponzorovaná společností Novartis s.r.o.
14:30		 Dá se stihnout nová evidence za rok 2020
v 10 minutách?
		 M. Vrablík
14:40		 Diksuse		

14:50		 Přestávka
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15:00–15:55 B lok 3: Současnost (a budoudnost)
farmakologických možností ovlivnění KV rizika 2

16:00–17:00 Blok 4: Sportovní kardiologie
		 předsedající: V. Tuka

		 předsedající: M. Táborský
		 Přednáška sponzorovaná společností SERVIER s.r.o.
15:00		 Starý problém – nová řešení
		 A. Linhart
		 Přednáška sponzorovaná společností Novo Nordisk s.r.o.
15:10		 Semaglutid GLP-1 RA s komplexním efektem
		 M. Haluzík
		 Přednáška sponzorovaná společností
Boehringer Ingelheim spol. s.r.o.
15:20		 Dabigatran v první linii antikoagulační léčby:
Konečně jsme v Evropě...
		 M. Táborský
		 Přednáška sponzorovaná společností
Boehringer Ingelheim spol. s.r.o.
15:30		 SGLT2 inhibice a KV prevence u diabetu 2. typu
		 J. Václavík

16:00		 Ochutnávka z kardiogenetiky – syndrom dlouhého
QT intervalu
		 T. Novotný
16:10		 Zátěžová vyšetření v preventivní kardiologii –
Tips and Tricks
		 V. Tuka
16:20		 DM a pohybová aktivita
		 E. Horová
16:30		 Hypertenze a pohybová aktivita
		 E. Sovová
16:40		 Diskuse		

17:00

Zakončení

		 A. Linhart, M. Táborský, M. Vrablík

15:40		 Diskuse		

15:55		 Přestávka
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Zlatí partneři:		

Novartis s.r.o.

sanofi - aventis, s.r.o.
28.03.17 12:51

Stříbrní partneři:

Novo Nordisk s.r.o.

SERVIER s.r.o.

AMGEN s.r.o.

Boehringer Ingelheim, spol. s r. o.

Partneři:		

Roche, s.r.o.

AstraZeneca
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Kardiální biomarkery,
které pomáhají zachraňovat životy

Výjimečně přesné a spolehlivé hodnoty
Elecsys® Troponin T hs
Klíčový biomarker pro diagnostiku akutního koronárního syndromu
(non-STEMI)

Elecsys® NT-proBNP
Zásadní biomarker pro diagnostiku srdečního selhání

Elecsys® GDF-15
Významný biomarker pro správnou stratifikaci rizika u pacientů
s kardiovaskulárními onemocněními

Roche s. r. o., Diagnostics Division, Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Potřebujete-li více informací, kontaktujte prague_marketing.propagace@roche.com, www.roche-diagnostics.cz

SPOLÉHAJÍ NA VÁS

Protože Vy jim můžete pomoci zabránit další KV příhodě1,2

(evolokumab)

1. SPC Repatha říjen 2020.
2. Sabatine MS, et al.; Circulation. 2018;138:756-66.
Zkrácená informace o léčivém přípravku REPATHA
Název léčivého přípravku: Repatha 140 mg injekční roztok v předplněném peru. Kvalitativní a kvantitativní složení: Jedno předplněné pero obsahuje evolocumabum 140 mg v 1 ml roztoku. Léková forma: Injekční roztok (injekce) v předplněném peru (SureClick). Terapeutické indikace: Primární
hypercholesterolemie (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo smíšená dyslipidemie u dospělých jako přídavek k dietě, a to: 1. v kombinaci se statinem nebo statinem a s dalšími hypolipidemiky u pacientů, u kterých není dosaženo cílových hladin LDL-C maximální tolerovanou dávkou statinu, nebo 2.
v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími hypolipidemiky u pacientů, kteří netolerují statin nebo u kterých je statin kontraindikován. Homozygotní familiární hypercholesterolemie v kombinaci s dalšími hypolipidemiky u dospělých a dospívajících pacientů ve věku 12 let a starších. Prokázané aterosklerotické
kardiovaskulární onemocnění u dospělých ke snížení kardiovaskulárního rizika, a to 1. v kombinaci s maximální tolerovanou dávkou statinu s dalšími hypolipidemiky nebo bez nich, nebo 2. v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími hypolipidemiky u pacientů, kteří netolerují statin nebo u kterých je statin
kontraindikován. Dávkování a způsob podání: Podává se subkutánně do břicha, stehna nebo do horní oblasti paže. Primární hypercholesterolemie a smíšená dyslipidemie u dospělých/ Prokázané aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění u dospělých: Doporučená dávka je 140 mg 1x za dva týdny
nebo 420 mg 1x měsíčně. Obě dávky jsou klinicky ekvivalentní. Homozygotní familiární hypercholesterolemie u dospělých a dospívajících pacientů ve věku 12 let a starších: Úvodní doporučená dávka je 420 mg 1x měsíčně. Pokud nebylo po 12 týdnech dosaženo klinicky významné odpovědi na léčbu,
frekvenci dávek je možné zvýšit na 420 mg 1x za 2 týdny. Pacienti na aferéze mohou zahájit léčbu dávkou 420 mg 1x za 2 týdny, aby toto schéma odpovídalo cyklu aferézy. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití:
Sledovatelnost: Má se přehledně zaznamenat název podaného léčivého přípravku a číslo šarže. Porucha funkce jater: Pacienti s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh C) nebyli studováni a evolokumab se má používat s opatrností. Suchý přírodní kaučuk: Kryt skleněné předplněné injekční stříkačky je
vyroben ze suchého přírodního kaučuku (derivát latexu), který může vyvolávat závažné alergické reakce. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Nebyly provedeny žádné studie interakcí. V klinických studiích byla hodnocena farmakokinetická interakce mezi statiny a evolokumabem.
Při použití kombinace statinu a evolokumabu není nutná úprava dávky statinu. Fertilita, těhotenství a kojení: Údaje o podávání těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. V těhotenství lze použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu evolokumabem. Není známo, zda se evolokumab
vylučuje do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené novorozence/kojence nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Repatha. Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu
evolokumabu na fertilitu u člověka. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky při podávání doporučených dávek jsou nasopharyngitis (7,4 %), infekce horních cest dýchacích (4,6 %), bolest zad (4,4 %), artralgie (3,9 %), chřipka (3,2 %) a reakce v místě vpichu injekce (2,2 %). Zvláštní
opatření pro uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Držitel rozhodnutí o registraci: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nizozemsko. Registrační číslo: EU/1/15/1016/003.
Datum revize textu: 29. října 2020.
Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
Amgen s.r.o.
Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v indikaci primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidemie u pacientů
adherujících k dietním opatřením i ke stávající hypolipidemické léčbě v kombinaci s vysoce intenzivní hypolipidemickou terapií.
Klimentská 1216/46,
URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.
Amgen s.r.o., Klimentská 46, 11002 Praha 1 Tel.: +420 221 773 500, www.amgen.cz
SC-CZ-AMG145-00608
CZ-REP-0121-00005

110 02 Praha 1, Ceská republika
Tel.: +420 221 773 500
www.amgen.cz
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Pravidelně První Pondělí v Pět
Každý měsíc jiný host/hosté
Každý měsíc jiné téma
Tešíme se na Vás v pondělí

5. 4. 2021 v 17.00 hodin
FAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLEMIE
NENÍ YETTI. KAŽDÝ O NĚM SLYŠEL,
ALE NIKDO HO NEVIDĚL.
Hosté:
prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.,
Mgr. Kristýna Čillíková
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Na živý přenos ze studia
TROCHU JINAK
se registrujte ZDE
Záznam
z prvních 6 vysílání
na AtheroTV ZDE

PRALUENT VÝZNAMNĚ SNÍŽIL ZÁVAŽNÉ

NEŽÁDOUCÍ KV PŘÍHODY (MACE).† 1,2

PRALUENT v kombinaci s maximálně
tolerovanou dávkou statinu pomáhá snižovat riziko
kardiovaskulárních příhod u pacientů s prokázaným
aterosklerotickým KV onemocněním.1

PRALUENT je jediný inhibitor PCSK9, který je spojen se snížením úmrtí z jakékoliv příčiny v KV studiích.*1,3,4
Zkrácená informace o přípravku
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické
pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.
Název přípravku : Praluent 75 mg injekční roztok v předplněném peru, Praluent 150 mg injekční roztok v předplněném peru, Praluent 300 mg
injekční roztok v předplněném peru. Složení: alirocumabum 75 mg nebo 150 mg v 1 ml roztoku, nebo 300 mg ve 2ml roztoku. Indikace: Primární hypercholesterolemie a smíšená dyslipidemie: Přípravek Praluent je indikován k léčbě dospělých pacientů s primární hypercholesterolemií
(heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo se smíšenou dyslipidemií jako doplněk k dietním opatřením: v kombinaci se statinem nebo se
statinem a jinou hypolipidemickou léčbou u pacientů, u kterých nelze dostáhnout cílových hodnot LDL cholesterolu maximální tolerovanou
dávkou statinů, samostatně nebo v kombinaci s jinou hypolipidemickou léčbou u pacientů, kteří netolerují statiny nebo u kterých je podávání
statinů kontraindikováno. Prokázané aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění: Přípravek Praluent je indikován k léčbě dospělých s prokázaným aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním ke snížení kardiovaskulárního rizika snížením hladin LDL–C, jako doplněk korigující
další rizikové faktory: v kombinaci s maximální tolerovanou dávkou statinu a jinou hypolipidemickou léčbou či bez ní, nebo samostatně nebo
v kombinaci s jinou hypolipidemickou léčbou u pacientů, kteří netolerují statiny nebo u kterých je podávání statinů kontraindikováno. Dávkování a způsob podání: Obvyklá počáteční dávka alirokumabu je 75 mg podaných subkutánně jednou za 2 týdny. U pacientů, u kterých je
zapotřebí výraznější snížení LDL cholesterolu (> 60 %), může být počáteční dávka 150 mg podávaná jednou za 2 týdny nebo dávka 300 mg
jednou za 4 týdny podávaná subkutánně. Pro podání dávky 300 mg je zapotřebí podat buď jednu injekci s obsahem 300 mg nebo následně
2 injekce s obsahem 150 mg do dvou rozdílných míst aplikace. Subkutánní podání do stehna, břicha nebo horní části paže. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost přípravku Praluent u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. Zkušenost s alirokumabem
u pediatrické populace je limitována 18 pacienty ve věku 8 až 17 let s homozygotní familiární hypercholesterolemií (HoFH). Ve srovnání se
známým bezpečnostním profilem u dospělých nebyl zjištěn žádný nový bezpečnostní nález. U pediatrických pacientů mladších 8 let nebyly
studie s alirokumabem provedeny. U starších pacientů není nutná úprava dávky. U pacientů s mírnou nebo se středně závažnou poruchou
funkce jater nebo ledvin není nutná úprava dávky. Každé předplněné pero nebo předplněná injekční stříkačka je pouze pro jednorázové použití. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Před
zahájením léčby je nutno vyloučit sekundární příčiny hyperlipidemie nebo smíšené dyslipidemie. Alirokumab má být u pacientů se závažnou
poruchou funkce ledvin a jater používán s opatrností. Pokud se vyskytnou známky a příznaky závažných alergických reakcí, léčba alirokumabem musí být ukončena a musí být zahájena vhodná symptomatická léčba. Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků
má se přehledně zaznamenat název podaného přípravku a číslo šarže. Interakce: Alirokumab je biologický léčivý přípravek, nepředpokládá se
jeho farmakokinetický vliv na jiné léčivé přípravky a na izoenzymy cytochromu P450. Statiny a jiná hypolipidemická terapie zvyšují produkci

Určeno pro odbornou veřejnost. MAT-CZ-2100091 - 1.0 - 01/2021

PCSK9, což vede ke zvýšení clearance touto cestou a ke snížení systémové expozice alirokumabu. Fertilita, těhotenství a kojení: Používání
alirokumabu se nedoporučuje během těhotenství, pokud klinický stav ženy nevyžaduje léčbu alirokumabem. Není známo, zda se alirokumab
vylučuje do lidského mateřského mléka, je nutné rozhodnout, zda v tomto období přerušit kojení nebo přerušit používání alirokumabu. Nejsou
k dispozici žádné údaje o nepříznivých účincích na plodnost u lidí. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Alirokumab nemá žádný
nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: Časté: známky a příznaky onemocnění horních cest
dýchacích, svědění, reakce v místě injekce (erytém/zčervenání, svědění, otoky, bolest/citlivost); Vzácné: hypersenzitivita, hypersenzitivní vaskulitida, kopřivka, numulární ekzém. Předávkování: Nutná symptomatická léčba. Zvláštní opatření pro uchovávání: uchovávat v chladničce
(2 °C–8 °C). Chránit před mrazem. Mimo chladničku max. 30 dní, chránit před světlem, při teplotě do 25 °C. Doba použitelnosti: Praluent 75mg
3 roky, Praluent 150mg, 300mg 2 roky. Balení: 1, 2 nebo 6 předplněných per. Držitel rozhodnutí o registraci: sanofi-aventis groupe 54, rue La
Boétie; F – 75008 Paris; Francie. Registrační číslo: EU/1/15/1031/001-12. Datum revize textu: 14. 12. 2020.
Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Použití léčivého přípravku je s ohledem na veřejný zájem koncentrováno do specializovaných pracovišť, které jej účtují jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně na základě smlouvy uzavřené
mezi ním a zdravotní pojišťovnou. V takovém případě je Praluent 75 mg injekční roztok a Praluent 150 mg injekční roztok v předplněném
peru plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Praluent 300 mg injekční roztok v předplněném peru není dosud dostupný na trhu v České republice a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Souhrn údajů o přípravku obdržíte na adrese:
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, tel. 233 086 111, fax 233 086 222, www.sanofi-aventis.cz.
†Závažná nežádoucí kardiovaskulární příhoda (MACE) = primární cílový ukazatel je složený a zahrnuje ICHS úmrtí, nefatální infarkt myokardu,
fatální a nefatální ischemickou cévní mozkovou příhodu nebo nestabilní anginu vyžadující hospitalizaci.
*Pouze nominální statistická významnost podle hierarchické shlukové analýzy (HR 0,85, 95% CI: 0,73, 0,98).
AKS = akutní koronární syndrom; KV = kardiovaskulární; LDL-C = cholesterol v lipoproteinech s nízkou hustotou; PCSK9i = inhibitor
proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9.
Literatura:
1. Souhrn údajů o přípravku PRALUENT, datum poslední revize textu 14. 12. 2020.
2. Schwartz et al. N Engl J Med2018;379:2097–107.
3. SPC přípravku Repatha.
4. Sabatine S. M. et al Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients
with Cardiovascular Disease N Engl J Med 2017;376:1713-22.
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