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V boji s virem stáli v první linii lékaři, záchranáři,
sestry, epidemiologové a ostatní zdravotníci. Pomáhali ale také hasiči a povoláni na pomoc byli
i studenti medicíny a částečně i studenti středních
zdravotnických škol. Než byly vyvinuty první vakcíny,
svět obcházel strach. Světové vlády kromě povinnosti chránit si dýchací cesty přijímaly nejrůznější
opatření, která omezovala volný pohyb lidí i jejich
podnikání. Sportovní, kulturní a společenský život
se zastavil, děti přestaly chodit do škol. S příchodem očkování ale přišla naděje.
Jak toto neradostné období prožívaly vybrané české
osobnosti z oborů nákazou nejohroženějších, tedy
zdravotnictví a sociální péče, vám přináší tato kniha.
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editorial

Rozhovory doby covidové
Vážení kolegové,
v příštích dnech vydává EEZY Publishing,
nakladatel odborného časopisu Zdravotnictví a medicína, mimořádně zajímavou
knihu: Rozhovory doby covidové. Přední
zdravotničtí novináři pro ni vyzpovídali
řadu významných osob a osobností především z oblasti zdravotnictví, ale i sociálních služeb. Kniha je redakčně velmi věcně
a zároveň čtenářsky poutavě pojata, neboť
otázky směřují nejen na oblast profesní,
ale i do osobní roviny, tedy jak se koho
a do jaké míry dotýkala a dotkla pandemie, jejíž následky budou rezonovat ještě
dlouhou dobu.
Kniha tak přináší v zajímavých rozhovorech odraz toho, jak dolehl SARS-CoV-2 na české zdravotnictví, na pacienty, zdravotníky, seniory – a nás všechny..

Ukazuje, jak velikou zatěžkávací zkouškou
si prošli nejen poskytovatelé zdravotních
služeb, ale i sektor sociální, zejména domovy pro seniory a domovy se zvláštním
režimem.
Jsem rád, že jsem i já osobně byl součástí tohoto „odrazu“ a popisu pro nás
všechny nelehké doby.
Nejde asi o knihu, kterou byste si měli
zabalit s sebou na nadcházející dovolené,
neboť se domnívám, že cokoliv spojeného
s covid-19 je to poslední, co bychom na
letošních dovolených chtěli řešit. Jde spíše o knížku k večernímu či víkendovému
přečtení a reflexi se sklenkou dobrého vína.
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
člen redakční rady,
prezident Unie zaměstnavatelských
svazů ČR
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Pandemie nás může mnohému naučit

Vůči utrpení a umírání se nikdo obrnit nemůže
Již více než rok trvající pandemie covid-19 významně zasahuje do psychiky nás všech, zejména zdravotníků.
Omezující opatření, karanténa, home office, minimální kontakt s rodinou, přáteli, kolegy, všudypřítomné
obavy ze smrti, to vše nás ovlivňuje. „Věřím, že se vše rychle změní v okamžiku, kdy dojde ke zlepšení
situace a objeví se účinný lék,“ komentuje docentka PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. ze Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze.
Jak pandemie dopadá na psychiku zdravotníků?
Lékaři a zdravotníci byli v uplynulé době nejvytíženější a nejohroženější skupinou s nadlimitní životní zátěží. Působil na ně pracovní
stres spojený s léčbou nemoci covid-19, se
kterou neměli zkušenosti, neměli dostatek
informací a účinné léky nutné pro léčbu pacientů. Navíc nemoc je nakažlivá a zdravotníci
čelili ve zvýšené míře hrozbě přímé nákazy,
kterou druhotně mohli nakazit další, včetně
svých nejbližších. To všechno se negativně odráží na psychice. Lidé, každodenně se
konfrontující tváří v tvář s hrůznou realitou
pandemie, samozřejmě myslí na své zdraví, na zdraví svých blízkých, často do osudů
pacientů promítají osudy své a svých nejbližších, a to je samozřejmě velký nápor na
psychiku. Stres zdravotníků zvyšovalo maximální osobní i časové nasazení. Lékaři se
setkávali s větší mírou utrpení, bolestí, smrtí
a častěji vnímali pocit bezmoci. Ten byl násoben i okolnostmi, kdy se nemocní nemohli
rozloučit s nejbližšími, pociťovali jejich samotu, strach, odevzdání i pokoru. Pocit odpovědnosti spolu s bezmocí hrál hlavní roli
při jejich ztrátě psychické energie. Důležitým
aspektem byla i realita, že lékaři neměli často
čas na své stálé pacienty. Léčebná péče probíhala omezeně, odkládaly se operace, což
vyvolávalo další stresové situace.
Zdravotníci se se smrtí během své práci setkávají častěji než jiné profese, ale i tak byla
smrt a umírání mnohem častější, než je běžné. Je v silách profesionálů se na toto nějak
připravit?
Vůči utrpení, umírání a smrti se žádná lidská bytost, ani ta, která se s ní setkává častěji,
psychicky zcela obrnit nemůže. Lékaři se již
během studia medicíny připravují na zvládání náročných situací, se kterými se budou ve
svém profesním životě setkávat. Jsou na ně
kladeny požadavky filosoficko-spirituálního
uvědomění si otázky konečnosti, osobního
pohledu na smrt a individuální vyrovnání
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se s ní. Osobně jsem se s tímto problém setkala při přípravě tanatologických seminářů
s MUDr. Radkinem Honzákem, CSc. Ale
žádná příprava, žádné odborné rady, přečtení odborných publikací či studií nikoho nepřipraví na každodenní přítomnost umírání
a smrti. Míra empatie a schopnost se s přítomností smrti vyrovnat je individuální, ale
zcela obrnit se nelze.
Lze se psychické deprivaci nějak bránit?
Na začátku pandemie jsem sepsala desatero,
jehož dodržování pomáhá předcházet depresím a úzkostem a též nám napomáhá udržovat duševní pohodu v době pandemie.
Jeho body jsem sestavila takto:
 Dodržujte pravidelný denní rytmus.
Doporučuji osm hodin pravidelného
spánku a deset až dvanáct hodin práce.
Každý den věnujte dvě hodiny své relaxaci, sportu, koníčkům, zájmům, zkrátka
tomu, co vás baví, a dvě hodiny si vymezte na své blízké a na svou rodinu.
 V práci s pacienty se snažte hledat pozitiva, komunikujte. Zázraky může udělat
dotek i slova o naději.
 Když odcházíte z práce, uzavřete myšlenkově tuto etapu dne např. tím, že si
pro sebe konstatujete, že jste udělal vše,
co bylo ve vašich možnostech. Snažte se
sám pochválit, nebo si v mysli přehrajte
chválu či ocenění, které jste reálně slyšeli
či dostali.
 Myslete na nutnost pohybu. Pokud nejste zrovna sportovní typ, tak stačí chůze,
udělejte nejméně 6000 kroků pro svoje
psychické a fyzické zdraví. Při procházkách relaxujte, užívejte si klidu, netelefonujte, neřešte žádné problémy, nespěchejte a nechte vše kolem sebe jen volně
plynout. Pokud cítíte napětí zvolte aktivitu, při které můžete bouchnout, kopnout,
ventilujte svou náladu ve sportu.
 Myslete na sebe a věnujte sobě alespoň
minimální čas, při kterém vás nikdo ne-










bude rušit, sem patří již zmíněné koníčky
a relaxace, klidně doma ve vaně. I v koupelně lze vykouzlit romantiku pomocí
svíček.
Omezte práci doma na počítači a dodržujte důsledně dobu telefonického soukromí. Být na telefonu k dispozici 24 hodin denně je špatně.
Večer před spaním si v myšlenkách vybavte denní pozitiva, či něco hezkého,
čeho jste si všimli, byli svědkem atd.
Naplánujte si nejméně tři radosti na další
den, abyste se měli na co těšit. I když nás
vládní doporučení limitují, lze si najít
možnost dát si dobrou kávu, vyběhnout
ven, pustit si hudbu v soukromí domova
a podobně.
Do dne vstupujte s pozitivní energií
a očekáváním.
Uvědomte si, že situace je přechodná
a vždy se dá něco udělat, lze si najít prostor
pro sebe a věřte, že vše zlé jednou skončí.

Setkala jste se někdy s tím, že si lékaři nechtějí přiznat, že mají psychický problém, protože
se třeba bojí o svou společenskou pozici?
Nejde tady o strach ze ztráty společenské
pozice nebo postavení, ale lékaři častěji své
osobní problémy podceňují, přehlížejí nebo
se je snaží samoléčit, což není vhodné. Ze své
zkušenosti vím, že pro lékaře a jejich nejbližší
často platí, že „kovářova kobyla chodí bosa“,
což může být dáno i nedostatkem času, který
zdravotníci sami sobě věnují.
Čeho se v dnešní pandemické době zdravotníci při své práci nejvíce bojí?
Pro lékaře i sestřičky je vždy traumatizující,
když nemají prostředky k zabránění smrti či
k ulehčení v umírání. Situaci zhoršují navíc
svědectví úmrtí v mladém věku, zbytečných
úmrtí, úmrtí v samotě a strachu, což je častý obraz dnešních dní. Tato bezbrannost,
nedostatek informací a zkušeností s danou
nemocí, to vše jsou momenty, které se do postoje lékařů a jejich obav promítají. Všichni
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bychom se tedy měli snažit ulehčit situaci lékařům v první linii.
Svou roli tu sehrává jistě i panika…
Nejvíce bývají panikou postiženi ti, kteří mají
nedostatečné či zkreslené informace o daném problému. To ale platí pro profesionály i laiky. Obecně lze dále říci, že větší sklon
k panice mají lidé s úzkostným nastavením
a negativními, traumatickými prožitky či
zkušenostmi z minulosti. Panika pak hrozila
spíše na počátku pandemie, kdy nikdo z nás
netušil, jak se bude situace vyvíjet. Dobře to
vystihl britský filosof Bertrand Russell, když
uvedl: „Nemůžeme důvěřovat ani jedinci,
ani davu, ani národu, že pod vlivem velkého
strachu budou přemýšlet racionálně a jednat
lidsky.“
Dají se psychické problémy vyvolané pandemií přirovnat k syndromu vyhoření, které
u zdravotníků bývá také časté?
Převládajícím problémem vyvolaným strachem z onemocnění covidem-19 a vlivem
omezujících opatření jsou nejčastěji deprese,
úzkosti a do jisté míry i vztahové, sociální
a ekonomické problémy. Vyhoření jako takové v dané chvíli není aktuálním problémem
zdravotníků, ale nedá se vyloučit, že se jím
stane. Zejména, pokud by se situace opakovala.
Potýkají se s většími psychickými potížemi
sestry, nebo lékaři?
Nelze to přesně říci. Některé výzkumy uvádějí, že jsou to obecně ženy ve zdravotnictví,
které jsou úzkostnými stavy a depresemi po-

stiženy více. To vychází z toho, že jsou v intenzivnějším kontaktu s pacientem. Situace je
ale zkreslena i tím, že velká část lékařů není
odborně diagnostikována. Nejdou ke specialistovi a vše řeší sami, což výsledný obraz
zkresluje.
Jak je možné v současné době podpořit psychiku zdravotníků, zejména těch, kteří pečují
o covidové pacienty?
Když u lékařů nebo sestřiček převládá pesimistický náhled, nevidí smysl své práce a nepociťují radost, měli by navštívit odborníka,
psychologa či psycholožku a situaci konzultovat. Mnoho zdravotnických pracovišť,
fakultních nemocnic, nyní aktuálně nabízí
krizovou intervenci pro lékaře a další zdravotníky. A samozřejmě platí, že by měl každý sám dbát o své psychické zdraví. K tomu
napomohou kroky, které jsem uvedla výše.
A já sama doufám, že psychická vzpruha ve
společnosti přijde v okamžiku, kdy pandemii
dostaneme pod kontrolu, zlepší se čísla počtu
nemocných a najdeme prostředek, jak nemoci zabránit. Zároveň věřím v to, že letní dny
naší psychice napomohou.
Nemůže mít na deprivaci zdravotníků podíl
i to, že si možná nepřipadají společností dostatečně oceněni?
Společenské i pracovní ocenění je nedílnou
složkou motivace každého člověka. Příliš
spoléháme na skutečnost, že lékaři a zdravotníci jsou lidé, kteří ze své podstaty mají jako
svůj profesní i lidský cíl pomáhat ostatním.
Bez vnějšího ocenění se však může stát, že je
práce neuspokojuje nebo jsou z ní frustro-

váni. Takže míra ocenění je jistě také tím, co
psychiku ovlivňuje.
V médiích se často setkáváme s rozporuplnými informacemi. Jak to jako psycholožka
vnímáte?
V krizových situacích je ideální, když i v systému informací je řád a disciplína. Zdravotníci by měli vědět, kde je centrum relevantních informací, znát hodnověrné zdroje, na
které se v případě krize mohou obrátit. Na
začátku pandemie je chaos pochopitelný, ale
po roce stavu si nejsem jista, jestli všechny
informační systémy ohledně pandemie ve
zdravotnictví fungují, tak jak by fungovat
měly. Rozporuplné informace přicházejí též
z oblasti politické a ekonomické, které se
samozřejmě zdravotníků úzce dotýkají. Nejistota z toho pramenící se následně promítá
do výkonu práce a do hodnocení správnosti
svého rozhodnutí. To se může projevit váháním nad sebou samým, výčitkami, osobní
nejistotou a frustrací.
Naše generace je zvyklá na pohodlí, klid, jistoty a relativní blahobyt, na krize zvyklí nejsme. Lze si i z takové situace, v jaké se dnes
ocitáme, odnést něco pozitivního?
Krize jako je tato umožní některým z nás
srovnat si priority, zamyslet se nad smyslem
svého života a hodnotou času. A věřme, že
platí i citát L. Browna: „Naše schopnost zvládat životní výzvy je měřítkem naší síly charakteru.“ Takže ano, i tato pandemie, ač se to
nemusí zdát, nás svým způsobem může obohatit a může nás mnohé naučit.
Petra Hátlová
Zdravotnictví a medicína, 5/2021
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Březnový počet zemřelých v České
republice byl rekordní

Březen stanovil nové měsíční maximum
v počtu zemřelých ve srovnatelné časové řadě
od roku 1947. Dosavadní maximum z letošního ledna bylo překročeno o 530 osob, ve
srovnání s loňským listopadem, kdy vrcholila
podzimní vlna epidemie covid-19, bylo zemřelých více o 802. Procentní nárůst počtu

úmrtí oproti pětiletému průměru pro daný
měsíc z období let 2015–2019 však byl nejvýraznější hned v listopadu, a to 77%, zatímco
letos v březnu 61% a v lednu 52%.
„Stejně jako v úhrnu za celou republiku
se březen stal v počtu úmrtí nejtragičtějším
měsícem hned v sedmi krajích, a to ve Stře-

Graf 1
Úmrtnost v ČR v jednotlivých krajích v lednu až březnu 2021 a srovnání
s průměrem z let 2015–2019					
Zdroj: ČSÚ

Graf 2
Nadúmrtnost podle věku v ČR oproti průměru ve vybraných měsících z let
2015–2019					
Zdroj: ČSÚ
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dočeském, Jihočeském, Plzeňském, Ústeckém, Libereckém, Pardubickém a v Praze,“
říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. V Karlovarském kraji
bylo nejvíce zemřelých v průběhu února,
v Královéhradeckém kraji a Moravskoslezském kraji během ledna. V krajích Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a na Vysočině byla situace nejhorší již v listopadu 2020.
Shodně se v čase vyvíjela i úroveň úmrtnosti
čili počet zemřelých v přepočtu na 100 tisíc
obyvatel (k 1. 1.).
V průběhu března připadlo na každých
100 tisíc obyvatel Česka 155 úmrtí, zatímco
v průměrném březnu let 2015–2019 to bylo
97 úmrtí. Nejvyšší byla letos v březnu úmrtnost v Ústeckém kraji (194 úmrtí na 100 tis.
obyvatel), dále v Plzeňském, Libereckém
a Pardubickém (187–177 úmrtí na 100 tis.
obyvatel). Naopak nejnižší byla úmrtnost
obyvatel Prahy (129 úmrtí na 100 tis. osob),
kraje Zlínského a Olomouckého (<140 úmrtí
na 100 tis. osob). I v těchto třech krajích však
byla minimálně 37 % nad pětiletým průměrem pro měsíc březen.
Nadúmrtností byli opět více zasaženi muži. Ve srovnání s podzimem loňského roku se však rozdíl mezi muži a ženami
prohloubil. V březnu počet všech zemřelých
mužů ze 100 tisíc stoupl oproti průměrné
březnové hodnotě z let 2015–2019 o 74 %,
zatímco u žen to bylo o 45 %. V listopadu se
úmrtnost mužů zhoršila o 77 %, žen o 74 %.
Výše nadúmrtnosti není stejná ani v jednotlivých věkových skupinách. V březnu se
v důsledku epidemie covid-19 nejvýrazněji
od průměru odchýlila úmrtnost osob ve věku
60 až 79 let, a to o 71–77 %. V průměru více
jak 50% byla ale i nadúmrtnost 40–59letých.
„V letošních datech je zřejmý pozitivní vývoj u skupiny nejstarších seniorů ve věku 85
a více let, u kterých se úroveň nadúmrtnosti
ve srovnání s podzimem loňského roku výrazně snížila. Zatímco v listopadu byla v porovnání s průměrným listopadem let 2015–2019
jejich úmrtnost vyšší o 80 %, v březnu již jen
o 23 %,“ upozorňuje Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ.
Zdroj: Český statistický úřad

Inzerce ▼

V březnu 2021 zemřelo podle předběžných údajů 16,6 tisíce obyvatel Česka, historicky nejvíce za jeden
měsíc. Oproti pětiletému průměru z let 2015–2019 byl letošní březnový úhrn zemřelých vyšší o 61 %,
absolutně o 6,3 tisíce. Na každých 100 tisíc obyvatel v březnu připadlo 155 úmrtí, v letech 2015–2019 to
bylo v průměru 97.

POrADNA
Všeobecné zdravotní
pojišťovny ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna má zájem o maximálně korektní vztahy se
smluvními partnery. Rozhodla se proto čas od času přicházet s konkrétními
radami pro praxi. Podrobnější informace najdete na www.vzp.cz.
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Změna složení
střevního mikrobiomu
při přerušovaném
hladovění vede ke
snížení krevního tlaku
Vědci z Baylor College of Medicine zabývající se studiem hypertenze prokázali, že poruchy
střevního mikrobiomu označované jako dysbióza, mohou
dále ovlivňovat hodnoty krevního tlaku.

Ilustrační foto: Shutterstock

Předchozí studie vědecké skupiny odhalily, že složení střevního mikrobiomu u hypertenzních zvířecích modelů je rozdílné
od normotenzních jedinců. Jejich studie
zároveň vedly ke zjištění, že transplantace dysbiotického mikrobiomu z hypertenzního zvířete jedinci s fyziologickými
hodnotami krevního tlaku má za následek
rozvoj hypertenze. Z této skutečnosti vyplývá, že střevní dysbióza není důsledkem
hypertenze, ale naopak příčinou. Studie
také objasnila, jakým způsobem je krevní
tlak složením mikrobiomu ovlivňován. Ve
skupině hypertenzních jedinců, kde bylo
každý druhý den vynecháno dávkování potravy, došlo po devíti týdnech k výraznému
snížení hodnot krevního tlaku. U jedinců,
kde měla úprava mikrobiomu příznivý vliv
na hodnoty krevního tlaku, byly pozorovány změny v metabolismu žlučových kyselin. Zvýšené dávky kyseliny cholové také
vedly u hypertenzních myších modelů ke
snížení krevního tlaku.

Studie na myších modelech potvrdila,
že režim přerušovaného hladovění může
být prospěšný při snižování hodnot krevního tlaku, protože ovlivňuje složení střevního mikrobiomu. Bylo také prokázáno, že
střevní dysbióza přispívá k rozvoji hyper6

Zdravotnictví a medicína, 5/2021

tenze změnami produkce žlučových kyselin. Režim přerušovaného hladovění může
představovat účinný způsob pro úpravu
mikrobiální populace a mít příznivé zdravotní důsledky.
Zdroj: Circulation Research

Nové léčivo pro terapii
Azheimerovy nemoci
v experimentální fázi
výzkumu
Vědci z Albert Einstein College
of Medicine v New Yorku navrhli experimentální léčivo, které
dokázalo odvrátit klíčové symptomy Alzheimerovy nemoci
u myší. Molekula obnovuje buněčné mechanismy, které vedou
k odstranění nežádoucích proteinů souvisejících s rozvojem
onemocnění.
Ačkoliv objevy u myší nejsou vždy převoditelné na člověka, bylo také potvrzeno, že
i u lidí se nemoc projevuje stejným způsobem a dochází postupně ke ztrátě funkce
mechanismů zajišťujících odstraňování nežádoucích proteinů z buněk. Tyto procesy
se označují jako autofagie zprostředkovaná
chaperony (AZC). Lze tedy předpokládat,
že navržená molekula by také mohla účinkovat u lidí.
Mechanismus AZC se v organismu
uplatňuje v nižší intenzitě spolu se zvyšujícím se věkem, což zvyšuje riziko akumulace nežádoucích proteinů a tvorby
nerozpustných shluků, jež mohou vést
k poškození buněk. Alzheimerova nemoc
(AN) a další neurodegenerativní onemocnění jsou charakterizována přítomností
toxických shluků proteinů v mozku pacientů. Bylo prokázáno, že ztráta schopnosti AZC v neuronech přispívá k rozvoji
AN. Z toho bylo odvozeno, že obnovení
AZC by mohlo vést ke zlepšení příznaků
onemocnění.
U experimentálních myších modelů
bylo potvrzeno, že aktivita AZC byla významně snížena u jedinců s počátečními
příznaky AN, u nichž byla zároveň v neuronech potvrzena akumulace defektního
proteinu tau.
Při AZC se proteiny nazývané chaperony vážou na defektní proteiny v buňkách
a transportují je do lysozomů, kde dochází

k jejich degradaci. Vazebné místo pro chaperony na membráně lysozomů představuje receptor LAMP2A. Vyšší množství
LAMP2A receptorů umožňuje zvýšení
funkce mechanismu AZC. Účinek nově
navržené molekuly spočívá právě ve schopnosti navýšení počtu LAMP2A receptorů.
Receptory LAMP2A ubývají se zvyšujícím se věkem. Navržené léčivo dokáže
zvýšit jejich počty na hodnoty vyskytující
se u mladých jedinců. Tím je aktivita AZC
podpořena a dochází k efektivnímu odstranění tau proteinu, čímž je znemožněna
tvorba nežádoucích toxických agregátů.
Podávání léčiva u myších modelů s AN po
dobu 4 až 6 měsíců vedlo ke zlepšení paměti i snížení deprese a úzkosti. Došlo také
k výraznému snížení množství tau proteinu v porovnání s neléčenými jedinci. To
naznačuje, že léčivo by mohlo mít účinek
i v pozdějších fázích onemocnění a přispívat k obnovení správně funkce neuronů.
U myší nedošlo v průběhu studie k ovlivnění dalších orgánů či fyziologických funkcí v důsledku podávání léčiva.
Zdroj: Cell

Účinnost podání
antihypertenziv
v prevenci
kardiovaskulárních
onemocnění
Metaanalýza 48 randomizovaných klinických studií vyhodnotila účinek farmakologické
intervence ve snižování hodnot krevního tlaku v souvislosti s úrovní kardiovaskulárního
rizika pacientů v závislosti na
cílových dosažených hodnotách
krevního tlaku.
Závěrem analýzy dat bylo zjištění, že snížení systolického tlaku o 5 mm Hg snížilo
riziko výskytu kardiovaskulárních komplikací o 10 % bez ohledu na předchozí diagnózu kardiovaskulárního onemocnění,
a to i u pacientů s normálními či zvýšenými hodnotami krevního tlaku.
V souvislosti s tímto zjištěním ze závěrů metaanalýzy vyplynulo, že fixní
farmakologická intervence pro snižování hodnot krevního tlaku má podobnou
účinnost v primární i sekundární prevenci
hlavních kardiovaskulárních onemocnění,

kaleidoskop
a to i u hodnot krevního tlaku, jež nejsou
považovány za hypertenzi. Při podávání
antihypertenziv by tedy měl být zdůrazněn
význam samotného snížení kardiovaskulárního rizika, místo soustředěného zaměření pouze na hodnoty krevního tlaku.

zí k odhalení vazebného místa A1 a je tak
umožněno navázání na krevní destičky.
DAM také hraje roli v rozvoji některých
onemocnění souvisejících s poruchami
funkce vWF, jako je např. von Willebrandova choroba.

Zdroj: Lancet

Zdroj: Nature Communications

Farmakoterapeutický
potenciál pro nová
antitrombotika

Konzumace hub
snižuje riziko výskytu
rakoviny

Vědci odhalili specifický mechanismus funkce von Willebrandova faktoru (vWF) – proteinu
účastnícího se primární hemostázy, který umožňuje vazbu
na krevní destičky a iniciuje tak
srážení.

Souhrnné zpracování dat ze 17
studií publikovaných v letech
1966–2020 zaměřených na výskyt rakoviny odhalilo souvislost
mezi konzumací hub a pravděpodobností výskytu rakoviny.
Houby jsou bohaté na obsah vitaminů, živin a antioxidantů. Studie ukázala, že také
mohou pomáhat v prevenci výskytu rakoviny. U osob, pro které jsou houby denní
součástí jídelníčku, bylo zjištěno nižší riziko výskytu rakoviny. Jedinci, kteří denně
konzumovali 18 g hub, měli o 45 % nižší
riziko v porovnání s těmi, kteří houby nekonzumovali.

Ilustrační foto: Shutterstock

VWF je strukturně glykoprotein a za normálních podmínek cirkuluje v krvi v inaktivní formě s neobnaženými reakčními
místy. Pokud se objeví krvácení, přejde do
aktivovaného stavu a účastní se procesu
srážení krve a zabraňuje tak rozvoji krvácení. Zároveň však může svou aktivitou
přispívat k rozvoji trombóz a dalších kardiovaskulárních komplikací.
Pro terapii trombóz a sklonu k nadměrné srážlivosti je registrovaný lék caplacizumab. Jeho účinek je spojen se zablokováním vazebných míst na vWF, čímž
znemožňuje adhezi krevních destiček.
Přesný mechanismus účinku však nebyl
dosud objasněn.
Vědci z Univerzity v Nottinghamu
a z Emory University School of Medicine
odhalili specifickou strukturu vWF, která
umožňuje vazbu na krevní destičky. Struktura byla nazvána diskontinuální autoinhibiční modul (DAM) a představuje nový
farmakoterapeutický cíl pro vývoj specificky působících léčiv. DAM umožňuje molekule vWF setrvat v nereaktivním stavu
za normálních podmínek a být aktivován
ve stavu krvácení. Caplacizumab účinkuje
vazbou na DAM a zvyšuje tak jeho inhibiční působení na vWF, čímž oddaluje jeho
aktivaci.
V této studii byla dále objevena vazebná doména, jež je součástí DAM, identifikovaná jako A1. Za normálního stavu v cirkulující krvi je A1 součástí DAM
a interakce s krevními destičkami je tak
blokována. Změnou hydrodynamických
vlastností krve při iniciaci srážení dochá-

Houby v potravě jsou největším zdrojem aminokyseliny ergothioneinu, která je
unikátním antioxidantem a je označována
jako „vitamin dlouhověkosti“. Antioxidanty pomáhají v ochraně před buněčným
stresem a snižují tak riziko výskytu rakoviny.

Při sledování specifických druhů rakoviny vědci zjistili významnou souvislost
sníženého rizika výskytu rakoviny prsu
u pacientů, kteří pravidelně konzumovali
houby. V budoucích výzkumech je třeba
dále objasnit přesné farmakologické mechanismy, jež jsou součástí příznivého působení příjmu hub v potravě, a zaměřit se
na konkrétní druhy rakoviny, které tímto
mechanismem lze ovlivnit.
Zdroj: Advances in Nutrition

Souvislost
suplementace
omega-3 mastných
kyselin s fibrilací síní
Užívání potravních doplňků
s obsahem omega-3 mastných
kyselin je spojené s vyšší pravděpodobností výskytu fibrilace
síní u pacientů se zvýšenou koncentrací plasmatických lipidů.
Suplementace omega-3 mastných kyselin
je doporučována pacientům se zvýšenými
hodnotami plasmatických triglyceridů. Potravinových doplňků s obsahem omega-3
mastných kyselin je dostupná celá řada.
Výsledky některých klinických studií, kde
bylo pacientům dávkováno různé množství omega-3 mastných kyselin odhalily,
že omega-3 mastné kyseliny mohou mít
souvislost se zvýšeným rizikem výskytu
fibrilace síní. Ze zmíněných studií byla
sestavena metaanalýza, jež porovnala 5
randomizovaných kontrolovaných studií.
Tyto studie zahrnovaly 50 277 pacientů se
zvýšenými hodnotami triglyceridů a zvýšeným rizikem výskytu kardiovaskulárního onemocnění, nebo pacienty, jimž bylo
onemocnění již diagnostikováno. Pacienti
obdrželi dávky rybího oleje v rozmezí
0,84–4 g denně po dobu 2 a 7,4 let.
Metaanalýza dat ze zmíněných studií
vedla ke zjištění, že příjem omega-3 mastných kyselin měl souvislost s výrazně vyšším rizikem fibrilace síní v porovnání se
skupinou, jež obdržela placebo. Přestože
jiná studie potvrdila příznivý vliv suplementace omega-3 mastných kyselin na
funkci kardiovaskulárního systému, měla
by být jejich užívání u pacientů s rizikem
rozvoje poruch srdečního rytmu věnována
zvýšená opatrnost.
Zdroj: European Heart Journal –
Cardiovascular Pharmacotherapy
Zdravotnictví a medicína, 5/2021
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„Český zdravotnický systém

ustál nápor epidemie,
jak nejlépe to šlo.“

Ladislav Dušek
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Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je pro české zdravotnictví zcela nepostradatelnou institucí. Na data,
která poskytuje, se odvolávají ministři,
komory, odboráři, odborné společnosti;
v době pandemie jsou směrodatná i na
mezinárodní úrovni – v oblasti zdravotnické statistiky je zde spolupráce zejména
s organizacemi, jako jsou WHO, OECD,
OSN, EUROSTAT a dalšími, kterým ÚZIS
předkládá oficiální informace z Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Tedy data, která odcházejí
z ČR a podle kterých jsme v celosvětovém
kontextu hodnoceni ve smyslu vývoje,
rozvoje a kontroly současné koronavirové pandemie.
Ředitele ÚZIS, prof. RNDr. Ladislava
Duška, Ph.D., jsme požádali o odpovědi
na to, jak náročné bylo a je danou situaci zvládnout, co se podařilo, co ne a kam
směřujeme...

Denní online zpravodajství o covid-19
má česká veřejnost díky ÚZIS ČR k dispozici už více než rok. Je to jediný „pevný
bod“, od kterého se odvíjejí další postupy
v rámci boje s pandemií. Jaké to bylo učit
se pracovat v dosud úplně novém a neznámém prostoru?
Ono to tak úplně nové nebylo, aspoň tedy
pokud jde o data samotná. Jako u všech
dalších nemocí, tak i u covid-19 evidujeme indikaci k diagnostice, diagnostiku
samotnou, následnou léčbu a sledování
osudu pacienta. Do toho samozřejmě data
o šíření nákazy v populaci, což je ale opět
datový model již běžně používaný. To, co
je zcela nové, je požadavek mít tato data
v reálném čase, denně, někdy i vícekrát
denně. Požadavek velmi legitimní pro
systém řízení epidemie, prostě je to jiná
nemoc než třeba chronické nemoci. Velmi rychlá nákaza. Nadto ono „neznámo“
u takto nové choroby ještě zesilovalo tlak
na čerstvá data.
Ale naučit se v tomto prostředí fungovat, zdaleka nemusel jen ÚZIS – české
zdravotnictví obecně není nastaveno na
centralizované sdílení dat v reálném čase.
Tím nemyslím sdílení informací o pacientech mezi poskytovateli a lékaři, to samozřejmě mezi nimi funguje promptně.
Ale centrální statistiky jsou mnohdy uzavírány až s ročním odstupem a například
hlášení o aplikované léčbě do zdravotních
pojišťoven je také otázkou více měsíců
zpětně. Nebyli jsme na nové požadavky
vůbec připraveni. Ale chci tuto odpověď
zakončit pozitivně, a tedy zdůraznit, že
se to celému systému podařilo zvládnout.
Sice to velmi bolestivě trvalo, řada nástro-

jů přišla dost pozdě, ale s obrovským nasazením mnoha lidí, institucí a samozřejmě poskytovatelů jsme nakonec dosáhli
stupně elektronizace, který jsem si na počátku roku 2020 neuměl ani představit.
Co pro vás toto hektické období znamenalo?
Z mnoha důvodů šlo o nejhorší období
mého dosavadního pracovního života.
A tím nemyslím časově absolutní nasazení v práci, to jsme měli intenzivní i předtím. Nemám to celé v sobě ještě vyhodnocené a uzavřené, proto nechci být konkrétnější. Celé to bohužel také znamenalo
ztrátu kapacit v mnoha jiných velmi hodnotných projektech, a tak mám strach,
abychom to ještě někdy dokázali dohnat.

„Neznámo“ u takto nové
choroby ještě zesilovalo tlak
na čerstvá data.
„Musíme se naučit brát covid-19 jako
normální respirační nemoc. Koronavirus
je mediální téměř reality show“, to jste
řekl na začátku pandemie. Stojíte si za tím
i teď?
Ano, snad je to obhajitelné přání a nemyslel jsem to nijak zle. „Normální“ nemoc
má jasně definovanou diagnostiku opřenou o validní testy a vyšetření, rozhodnutí o diagnóze dělá lékař a symptomy
se řeší přes síť poskytovatelů zdravotních
služeb. Mám pocit, že se v určitou dobu
tyto „normálnosti“ začaly v případě covidu vytrácet.
Nyní ale máme již ustavenou síť odběrných míst, očkovacích center, odborné
skupiny expertů rozhodují o testech, léčbě, prostě zdravotnictví již dlouhé měsíce
převzalo kontrolu nad hlavními aspekty
řešení epidemie. A pokud jde o tu „reality
show“, tak tím jsem myslel denní vysílání ještě neuzavřených statistik. Tedy dat,
která z objektivních důvodů nemohou být
konečná a potom se zpětně mění. Neustálé reportování v médiích vyvolávalo zmatky a podle mne mnohdy narušilo důvěru
lidí ve sbíraná data. A možná i v přijímaná
opatření. Ale i to se hodně zlepšilo a já jistě nejsem ten, kdo by chtěl někoho soudit.
Jen bych si chtěl uchovat to, že když něco
řeknu, tak si za tím stojím, anebo přiznám
chybu.
„Statistika věda je, ta má přesné údaje…“
Kolik a jaká data například chybí? Nebo
řekněme, jsou hůře dostupná?

Po stránce monitoringu epidemie na populační úrovni sledujeme dnes všechny
potřebné údaje, včetně rozlišování různých indikací testů, jejich pozitivity, shody. To vůbec nebyla samozřejmost a mnoho subjektů se muselo v nebývalém
rozsahu podřídit centrálním metodikám
a standardům. Rovněž data o vážnějším
průběhu nemoci, hospitalizacích a o kapacitě lůžkového fondu jsou plně pod
kontrolou.
To, co je nyní zásadní, je zavést co nejvíce reprezentativní a rychlé vyšetřování
mutací. To bylo v podzimních měsících
jistě nedostatečné. Také dlouhodobě stále chybí nějaká forma sentinelového šetření hladiny protilátek, což by umožnilo
kvantifikovat míru a trvanlivost imunitní
ochrany populace – ať již po prodělání nemoci, nebo po očkování.
U nakažlivé nemoci typu covid-19 ale
budeme mít vždy jistou míru neurčitosti. Například vidíme jen to, co testujeme
a testová kapacita a strategie tak zásadně
determinuje náš pohled na situaci. Při
epidemických šetřeních – trasování – pak
záleží na výtěžnosti, kolik kontaktů lidé
uvádějí, kolik se podaří včas podchytit
apod.
Do poloviny listopadu loňského roku
sloužil jako indikátor pandemie koronavirový semafor, na jeho místo pak nastoupil protiepidemický systém PES, který byl
následně nahrazen systémem PES 2.0.
Můžete prosím srozumitelně vysvětlit,
čím se zásadně liší tato druhá verze od
předchozí? A je podle vás optimálním
řešením?
U těchto systémů musíme odlišit vlastní
datovou základnu od systému, který nastavuje opatření a stupně pohotovosti. My
garantujeme data, zatímco vlastní opatření a odstupňované kroky v uvolňování
garantují epidemiologové a útvar hlavní
hygieničky ČR. Datová podstata všech
těchto systémů je stejná – jde o snahu
vytvořit jakési rizikové skóre, například
v rozsahu 10 nebo 100 bodů, a využít ho
pro čitelnější popis situace nebo pro identifikaci rizika.
Nová verze systému zavedená v prosinci 2020 pouze změnila jeden z hodnocených parametrů. Po nástupu antigenních testů přestalo mít smysl hodnotit
relativní pozitivitu na celkovém objemu
testů; nelze spojovat testy z různé indikace, neboť mají zcela jinou výpovědní hodnotu. Proto byl tento parametr nahrazen
podílem pacientů, kteří byli diagnostikováni až po příjmu do nemocnice z důvodu
Zdravotnictví a medicína, 5/2021
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covid-19 – jde o ukazatel velmi dobře korelující s celkovou zátěží populace.
Všechna použitá riziková skóre kalkulovala s přibližně stejnými parametry, tedy
pozitivita testů, počty pozitivních případů
na 100 tisíc obyvatel, indikátory komunitního šíření, záchyty v nemocnicích apod.
Poslední verze přestala být funkční ve
chvíli, kdy se v ČR začala komunitně šířit
tzv. britská mutace viru s významně vyšší
nakažlivostí. Tím silně narostlo populační
riziko, a proto také index zůstával dlouho
na vysokých hodnotách.
Budeme-li dále používat nějaké takové skóre, bude nutné ho překalibrovat na
nové podmínky po „dobrzdění“ epidemie
do nízkých počtů nakažených denně. Situaci také mění postupující očkování potenciálně zranitelných skupin obyvatel,
což je zcela nový rozměr pro hodnocení
situace.
V prosinci loňského roku nebyly ještě informace o britské mutaci, následně bylo
dotrasováno, že zde byla už na začát-
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ku měsíce. Jak aktuálně funguje systém
surveillence při dohledu nad mutacemi?
Je to otázka spíše na experty Státního
zdravotního ústavu, kteří tyto sledovací
systémy garantují. Situace se proti podzimu 2020 významně zlepšila, je založen nový systém sledování podezření na
mutace a následné sekvenování. Měli bychom mít reprezentativní data. Je to ale
opět podmíněno testováním, neboť pode-

U nemoci typu covid-19 budeme
mít vždy jistou míru neurčitosti.

zření na mutace lze odečíst pouze z PCR
testů, nikoli z testů antigenních. Cely systém musí být komplexní a vyvážený a zejména založený na dobře indikovaných
a dobře prováděných testech. Opět bych si
dovolil zopakovat, že vidíme pouze to, co
testujeme.

Z toho, co dosud o novém koronaviru víme,
se jeví jako pravděpodobné, že hlavním cílem je dosáhnout maximální proočkovanosti populace, která je jedinou „zbraní“ ve
smyslu eradikace, aby bylo dosaženo úrovně kolektivní imunity. Jsou k dispozici ještě
nějaké další spolehlivé nástroje?
Ano, zde bych zcela souhlasil. Dosažení
odpovídající úrovně proočkovanosti sníží počet rizikových kontaktů pro přenos
nemoci, viru začne v populaci docházet
„substrát“. Ale jako takový již nikdy nezmizí, vždy bude v daném konkrétním
čase existovat nějaká část populace sensitivní k nákaze. Nemluvě o mutacích, které
mohou být rezistentní k monovalentním
vakcínám. Tedy bude zřejmě nutné populaci přeočkovávat podobně jako u chřipky. Dalším nástrojem, jehož význam tedy
určitě v nejbližším období neklesne, bude
testování a sledování šíření nákazy v populaci, sledování mutací.
Je možné z dostupných dat porovnat úroveň českého zdravotnictví s ostatními ev-
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ropskými zeměmi? Pokud ano, jak na tom
podle vás jsme?
Snad jsem objektivní v tvrzení, že máme
jedno z nejlepších zdravotnictví na světě,
plně solidární, založené na veřejném zdravotním pojištění a dostupné. Přes všechny
problémy a potíže, zejména s nedostatkem
kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, ustál český systém nápor epidemie, jak
nejlépe to šlo. S velkou pokorou a úctou
bych zde poděkoval všem, kteří se o to zasloužili, lékařům, sestrám, ostatním zdravotnickým profesím. Výsledek u covidu je
patrný například z poměru úmrtí k počtu
potvrzených případů, který má ČR dlouhodobě velmi nízký, a to i ve srovnání
s mnoha vyspělými zeměmi EU.
Zde bych ale využil možnosti „utéct“
od všudypřítomného koronaviru. Úroveň a skvělé výsledky našeho zdravotnictví dokumentuje velké množství oborů,
zmiňme například světové výsledky ve
snižování mortality na akutní kardiovaskulární onemocnění, významně rostoucí dosahované přežití u onkologických
onemocnění, skvělé výsledky porodnictví
a neonatologické péče a mnoho dalších.
Bylo by to na knihu.
Vy sám jste se v „době covidové“ stal i jednou z hlavních mediálních postav, jak jste
to vnímal, co vám to dalo nebo vzalo?
Toto je právě otázka, na kterou bych nyní
nerad odpovídal. I z osobních důvodů,
není to ještě úplně zažité. Určitě jsem
ve styku s médii poznal mnoho dobrého
a potkal hodně profesionálů, kteří dělají tuto práci perfektně. Celkový výsledek
ale musí zhodnotit jiní a dopad na mne
ještě vyhodnocený ani uzavřený nemám.
Jediné, co vím naprosto jistě, je, že nejsem
správná osoba, která měla takto mediálně
vystupovat. Jsem analytik dat, nebyl jsem
a nejsem školený na komunikaci s veřejností. Prostě se to v tom běhu událostí
stalo, včetně chyb, které jsem v tom dělal.
Vystoupit z toho vlaku za jízdy už nešlo.
Zpátky to již nevezmu, tak snad to celé
povede k tomu, že se i oblast komunikace zdravotní politiky v naší zemi posílí
a zprofesionalizuje.
Plánoval jste někdy vstoupit do politického života? Například ve smyslu možnosti
ovlivňovat průběh některých společensky
důležitých oblastí?
Nikdy, a to bude platit navěky. Mám ve
svém současném profesním životě tolik
nesplněného, že bych musel žít třikrát,
abych to stihnul. Takto zásadní novou kapitolu otevírat nebudu.
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a ředitelem Institutu biostatistiky a analýz LF MU.
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 Je spoluzakladatelem evropské odborné konference European Colorectal Cancer
Day.
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 Jako řešitel či spoluřešitel byl zapojen do desítek národních i mezinárodních projektů, včetně společných akcí EU (CanCon a iPAAC).
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V roce 2019, ještě před tím „výbuchem“, jste
zahájili rekonstrukci Národního zdravotnického informačního systému, vývoj pacientského klasifikačního systému navrženého pro akutní lůžkovou péči v ČR
(DRG), dolaďování preventivních programů screeningů, budování datové základny
psychiatrické péče... Je možné v této době
stíhat paralelně i práci na tak složitých
úkolech?
Ano, částečně. Mám obrovské štěstí, že se
nám na ÚZIS podařilo vybudovat skvělý
tým neskutečně obětavých a pracovitých
lidí, kteří i přes nasazení související s koronavirem udrželi většinu nosných projek-

Kam se podívám, tam vidím jen
pracovní dluhy. Snad se nám to
podaří dohnat.

tů při životě. I když je pravda, že kam se
podívám, tam vidím jen pracovní dluhy.
Snad se nám to podaří dohnat. Chtěl bych
se moc omluvit všem, kteří u nás na něco
čekají, věřím, že léto bude pracovně klid-

nější a my opět „nahodíme“ zpět datovou
produkci nového Národního zdravotnického informačního systému. Máme například připravenou novou koncepci publikace otevřených dat, produkci referenčních
statistik a celou řadu zcela nových agend.
Je duben 2021, tato knížka vyjde začátkem
léta, troufáte si na základě současné situace odhadnout, zda se posuneme k „normálu“? Jsou nějaké relevantní signály, které by tomu nasvědčovaly?
Ano, pevně tomu věřím. Jednak epidemie
nyní v důsledku přijatých opatření velmi
silně brzdí, jednak k počátku léta významně pokročí proočkování potenciálně zranitelných skupin obyvatel. Návazně bude
klesat zátěž nemocničního systému a snad
se podaří zabrzdit komunitní šíření v populaci. Pak bude hlavní opatrnost a sledování šíření mutací, protože koronavirus
určitě nevymře. Bude nutné se s ním naučit normálně žít, a to s velkým stupněm
pokory k přírodě, která má na této planetě
ještě pořád hlavní a poslední slovo.
Rozhovor je z připravované knihy
Rozhovory s osobnostmi doby covidové,
která vyjde ve vydavatelství
EEZY Publishing v červnu 2021.
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Biosimilars 15 let umožnují v Evropě
léčit více pacientů biologickou léčbou
V dubnu 2006 Evropská léková agentura schválila první biosimilární lék v Evropské unii. Byl to injekční
somatropin k léčbě nedostatku růstového hormonu u dětí a poruch růstu souvisejících s Turnerovým
syndromem. Od té doby bylo v EU schváleno téměř 70 biosimilárních léků, které přinesly pacientům přes
než 2 miliardy ošetřovacích dnů navíc.
Biosimilární léky jsou alternativou
biologických léků, jejichž vývoj a výroba je
velmi nákladná a časově náročná. Přístup
pacientů k biologické léčbě tak může být
omezený, protože prostředky zdravotního
systému jsou limitované a náklady na
tyto léky neustále rostou. Příkladem za
všechny jsou idiopatické střevní záněty. Ze
40 000 pacientů s indikovanou Crohnovou
chorobou nebo ulcerózní kolitidou dosáhne
dnes v ČR na biologickou léčbu pouze 11 %
z nich. Řešení nabízejí právě biosimilární
léky.
Biosimilární léky biologickou léčbu
zpřístupňují pro více pacientů. Jedná se
o schválené biologické léky, které jsou
uváděné na trh po vypršení patentové
ochrany původního referenčního přípravku.
„Biosimilární léky umožňují léčit za stejné
či nižší náklady více pacientů moderní
biologickou léčbou a současně přispívají
k udržitelnosti zdravotní péče. V dalších
10–15 letech ztratí více než třicet biologických originálních léků patentovou ochranu
a otevřou dveře vývoji jejich biosimilárních
variant ve stávajících i nových terapeutických oblastech včetně léků na vzácná onemocnění,“ uvedl výkonný ředitel České

Graf Podíl biosimilárních a ostatních biologických léků v ČR (miliony pacientodní)

asociace farmaceutických firem Filip Vrubel. Při vývoji biosimilárních léků je kladen
důraz na to, aby byly stejně účinné, bezpečné
a kvalitní jako původní referenční přípravek.
Před schválením jsou biosimilární přípravky
rozsáhle testovány a ověřovány v mnoha
analytických testech a klinických studiích.
Vstupem biosimilárních léků na trh se
vytváří konkurence, která vede k poklesu
ceny originálních biologických léků a následně ke zvýšení dostupnosti této účinné

Tab. Rozdíly mezi generickými a biosimilárními léčivými přípravky
Generický lék

Biosimilární lék

 chemického původu

 biologického původu

 stejné kvalitativní a kvantitativní složení
léčivých látek jako originál

 stejné fyzikální, chemické a biologické
vlastnosti jako originál

 stejná léková forma jako originál

 stejná léková forma jako originál

 bioekvivalence s originálem prokázána
bioekvivalenční studií

 podobnost s originálem prokázána
preklinickými a klinickými testy

 pro všechny indikace

 extrapolace

 zkrácená registrační dokumentace –
průkaz bioekvivalence

 kompletní registrační dokumentace –
preklinická a klinická hodnocení

 možná generická substituce

 volná generická substituce
se nedoporučuje
Zdroj: ČAFF
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léčby pro větší množství pacientů. Význam
úspory biosimilárních léků lze demonstrovat
na příkladu jednoho z prvních biosimilars,
filgrastimu, který se používá v rámci podpůrné terapie v onkologii. Jeho zavedení
do léčby ve FN Olomouc mezi roky 2009
a 2014 vedlo ke snížení ceny definované
denní dávky o 90 %. Díky poklesu ceny
bylo možné začít léčit všechny pacienty, kteří léčbu potřebovali. Spotřeba filgrastimu
v tomto období vzrostla o 72 %. Uspořené
prostředky se mohly použít na jiné léky pro
další pacienty.
„V rámci Evropské unie registrujeme
v průměru nejvyšší penetraci biosimilárních léků ve skandinávských zemích, kde
je jejich podíl v některých skupinách přes
90 %. Z regionálního pohledu střední Evropy podobný trend pozorujeme zejména
v Polsku – například u infliximabu a trastuzumabu se penetrace blíží 100 %,“ uvádí
Martin Šlégl, generální ředitel společnosti
IQVIA pro Českou republiku a Slovensko.
Biosimilární léky představují podle dat
IQVIA z minulého roku 9 % evropského
trhu s biologickými léky v roce 2020.
Nicméně jejich růst je dramatický. Zatímco
meziroční růst originálních biologických
přípravků je v posledních pěti letech pouze
2 %, u biosimilárních přípravků je 60 %.
(red)

financování zdravotnictví

Nedělejte z covidu tunel,
peníze budou chybět!
„Současné financování zdravotní péče není udržitelné. Soukromé subjekty udělaly z plošného
testování byznys,“ upozorňuje MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů.
PCR testy ze slin ani monitoring protilátek by neměly být hrazeny jen z všeobecného zdravotního pojištění. Nezbytná je finanční účast státu. Rozpočet pro
zdravotnictví musí totiž kromě zvýšených výdajů během pandemie počítat
do budoucna také s náklady na odloženou péči a musí z něj být zaplacena
i náročná práce zdravotníků. Sdružení
ambulantních specialistů (SAS) proto nabádá ministerstvo zdravotnictví
k návratu k finančně zodpovědným
rozhodnutím a zároveň upozorňuje
na soukromé subjekty, které v plošném testování vidí především peněžní
zisk. Chybí také kontrola kvality úkonů
a ucelené výkaznictví.
Zdravotnictví je pod náporem finančních dopadů koronavirové pandemie. V nejbližších měsících je ale nutné
počítat i s řadou dalších, přidružených
i zcela dílčích nákladů, které zatím
plány ministerstva zdravotnictví přehlížejí. „Věnovat se po finanční stránce
jen covid-19 považujeme v tuto chvíli
za krátkozraké. Je třeba začít dohánět
resty ve screeningových i preventivních programech. Především na nás ale

čekají stovky odložených operací a dalších úkonů napříč všemi specializacemi včetně například onkologie nebo
kardiologie,“ varuje předseda Sdružení ambulantních specialistů MUDr.
Zorjan Jojko. Z výdajů spojených s koronavirem pak připomíná také odměny
zdravotníkům.
Zásadní problém s financováním
přináší v současnosti především plošné
testování ve firmách, školách i vlastně
kdekoliv na ulici. Užívané testy jsou
často nepřesné a navíc neexistuje způsob, jak monitorovat kvalitu jejich používání. „Nesrovnalosti ve výkaznictví
plošných antigenních testů se množí
každým dnem. Neexistuje žádný způsob, jak ověřit, zda byl konkrétní test
proveden správně. To otevírá cestu
i jejich možnému zneužití,“ vysvětluje
MUDr. Zorjan Jojko.

Testování jako výnosný
byznys
Podle Sdružení ambulantních specialistů je dalším ze zásadních problémů
současného schématu plošného testo-

vání absence patřičných regulací. Testováním se mnohdy zabývají subjekty,
které jinak se zdravotnictvím nemají
nic společného a věc pojaly jako byznysovou příležitost. Lidem nabízejí testování zdarma, mnohdy k němu přidávají i různé dárky. A to vše v naprosté
většině zaplatí zdravotní pojišťovny bez
možnosti přiměřené kontroly kvality či
rozsahu testování.
SAS proto spolu s dalšími organizacemi zastupujícími ambulantní péči
v ČR vyzvalo ministerstvo zdravotnictví, aby zásadním způsobem přehodnotilo strategii testování, a to vzhledem
ke spolehlivosti testů i nákladům, které
jsou na ně v současnosti vynakládány. „V posledních dnech se diskutují
také další možné náklady. Uvažuje se
o zvýšení frekvence provádění PCR
testů ze slin nebo monitorování protilátek. Náklady zdůvodňované snahou
obnovit školství či udržet průmysl ale
nemohou nést jen zdravotní pojišťovny, případně sami pacienti. Zde do financování nutně musí vstoupit stát,“
uzavírá Jojko.
(red)

▼ Inzerce

APSS ČR vydala novou studii

Reforma dlouhodobé péče
pro Českou republiku
Jak vyřešit problémy sociálně-zdravotních služeb v ČR
a jak nastavit udržitelný systém dlouhodobé péče
Studie věcně analyzuje dosavadní
neúspěchy, identifikuje současné
problémy a přináší návrhy
řešení.

Publikaci
je možné objednat
na e-mailu: redakce@apsscr.cz.
Cena: 189 Kč
Členové APSS ČR: 149 Kč
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Nepodceňujte
postcovidový syndrom
V medicíně se během relativně krátké doby objevily a ujaly nové termíny související s masivním šířením
koronaviru SARS-CoV-2 v populaci celého světa. Mezi tyto termíny patří i postcovidový syndrom.
„Postcovidový syndrom je soubor symptomů, které se vyskytují po prodělání onemocnění covid-19
a nejsou vysvětlitelné jinou příčinou. Vyskytují se po dvanácti týdnech od začátku onemocnění,“ říká MUDr.
Michal Kopecký, vedoucí Centra postcovidové péče Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Ilustrační foto: Shutterstock

Termín postcovidový syndrom je nyní velmi často skloňován, jak často se vyskytuje?
Různými symptomy po onemocnění covid-19 trpí asi osmdesát procent pacientů.
Postcovidovým syndromem trpí pět až deset procent pacientů, kteří prodělali onemocnění covid-19. Samozřejmě tato čísla
mohou být zkreslená, protože ne každý
člověk má potíže tak vážné, aby musel vyhledat lékaře, navíc jde o relativně nový
druh infekce, se kterým zatím ani u nás, ale
ani ve světě, není příliš zkušeností, ty zatím
spíše sbíráme a analyzujeme.
Samostatnou kapitolou v této oblasti
jsou dětští pacienti, u kterých má průběh
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onemocnění i následný postcovidový syndrom jiný obraz, než je tomu u dospělých
pacientů.
Které symptomy patří do postcovidového
syndromu?
Mezi nejčastější symptomy patří únava,
dušnost, kašel, bolest na hrudi, poruchy
spánku, deprese, ztráta čichu, chuti, vypadávání vlasů a další. Není výjimka, že si
pacienti v rámci postcovidového syndromu
stěžují na nespecifické bolesti břicha. Objevit se mohou i bolesti hlavy, které vedou až
k migrenózním stavům. Syndrom je reakcí
na prodělanou infekci virem SARS-CoV-2,

která je celkovou imunitní reakcí, proto
je spektrum potíží tak široké. Jednotlivé
symptomy se mohou objevit v průběhu
nemoci, ale často přetrvávají či i nastupují
s odstupem času. Velmi častým symptomem
je právě přetrvávající únava, která může přejít až v chronický únavový syndrom. Varujícím signálem může být i dušnost vyskytující
se při minimální zátěži. Z toho důvodu je
důležité u pacientů, kteří prodělali infekci,
sledovat změny jejich zdravotního stavu
a reagovat na jejich klinické zhoršení.
Jak dlouho po prodělání nákazy covid-19
se syndrom může objevit?

aktuální téma
U většiny pacientů symptomy přetrvávají
anebo se nelepší již od začátku samotného
onemocnění. Je ale skupina pacientů, u kterých potíže vznikají nově. Tyto potíže ale
nemusí nutně souviset s prodělaným onemocněním covid-19, v mnoha případech je
prodělání infekce jenom spouštěčem, který
urychlí nástup zdravotních potíží.
Jednotlivé symptomy přetrvávají různě
dlouho, některé z nich týdny i měsíce.
Jsou nějaké rizikové skupiny, které jsou
postcovidovým syndromem častěji ohroženy?
Dle dostupných dat jsou rizikovými osobami lidé s poruchou autoimunity, obezitou,
cukrovkou či vysokým krevním tlakem.
Ale nemůžeme jednoznačně říci, že průběh
těchto chronických onemocnění přímo
ovlivňuje rozvoj či závažnost postcovidového syndromu, je to individuální. Určité
zasažení jednotlivých orgánů či systémů
bývá zhoršeno s tíží onemocnění, tak to
vidíme například u ztráty svalů u kriticky
nemocných pacientů napojených na ventilátor nebo u pacientů se superinfekcí, kteří
jsou léčeni kortikoidy.

Jaké jsou možnosti léčby syndromu?
Nejvíce se v léčbě uplatňuje motivace lidí
k návratu do normálního života s postupným navyšováním zátěže. V terapii pomáhá
celková rehabilitace. U pacientů s dušností
je doporučována dechová rehabilitace,
posilování dýchacích svalů, případně různé druhy inhalací. V terapii depresivních
stavů se využívají medikamenty používané
k těmto účelům i u necovidových pacientů.
V terapii ztráty čichu doporučujeme čichové testy, kdy si lidé opakovaně zkouší čichat
silně aromatické látky tak, aby byly čichové buňky stimulovány. Pokud byl prodělán
těžký zápal plic, je vhodným prostředkem
v rekonvalescenci lázeňská péče.
Je postcovidový syndrom častěji vázán na
některé mutace viru?
Tuto vazbu z praxe nemáme nijak potvrzenou. Zatím se to tak určitě nedá říci, od
nových mutací, které se u nás vyskytly, což
je britská, jihoafrická, brazilská a indická
mutace, je zatím krátká doba. Navíc u pacientů mnohdy není povědomí o tom, jakou mutací byli postiženi, zatím neznáme
přesné statistiky.

Může se postcovidový syndrom objevit
i u pacienta, který byl očkován a následně
nemoc prodělá?
I řádně očkovaní pacienti mohou mít po
prodělání nákazy postcovidový syndrom,
ale takových pacientů je zatím minimum.
Doba, po kterou se vakcinuje, je příliš krátká na to, abychom měli k dispozici dostatek
zkušeností či relevantní data. Rozdíly by
jistě mohly být i dle druhu vakcíny a odezvy na ni, či dle délky odstupu od přeočkování a podobně.
Je pravděpodobné, že se vyvine samostatný
medicínský obor zabývající se léčbou infekce a postcovidového syndromu?
Myslím si, že to není účelné. Důležité je
vyloučit jiná onemocnění, která mohla být
pouze spuštěna po onemocnění covid-19.
Jednotliví specialisté by měli být schopni
pomoci v léčbě postcovidových symptomů
na základě zjištěné patofyziologie vzniku
onemocnění. Vznik nového oboru, který
by se zabýval pouze léčbou onemocnění
či jeho následných potíží, zatím asi není
nutný.
Petra Hátlová
▼ Inzerce

Bělohrad
REHABILITAČNÍ PÉČE PO COVID-19
Řada pacientů trpí po prodělaném onemocnění COVID-19 dlouhodobě zdravotními potížemi, jedná se o tzv. postcovidový syndrom.
Nejčastějšími projevy jsou námahová dušnost, snížená mobilita, svalová slabost a ztuhlost kloubů, bolesti svalů a kloubů a trvalá únava.
CÍLEM LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE:
›

›
zlepšení a úprava dechové kondice,
zvýšení a udržení svalové síly, celkové zdatnosti a vytrvalosti,
›
předcházení svalovým bolestem,
›
zlepšení fyzické a psychické kondice,
›
snížení rizikových faktorů u chronických onemocnění.

Rehabilitační ústav Bělohrad | 493 767 400 | info@rubelohrad.cz | www.rubelohrad.cz
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Unikátní mobilní aplikace
už pomáhá v MOÚ
Masarykův onkologický ústav (MOÚ) se stává prvním nemocničním zařízením v České republice, které
představuje vlastní unikátní mobilní aplikaci MOU MEDDI. Významně tak rozšiřuje možnosti zabezpečené
elektronické komunikace mezi pacientem a ošetřujícím lékařem s pomocí videohovoru, chatu nebo
klasického telefonického hovoru.
Naše nejstarší zdravotnické zařízení specializované na léčbu onkologických onemocnění dostalo při svém slavnostním
otevření v roce 1935 název Masarykova
léčebna „Dům útěchy“. Volba obou částí
názvu nového areálu na brněnském Žlutém kopci tehdy rozhodně nebyla nahodilá.
První československý prezident se o vznik
ústavu totiž osobně významně zasloužil.
A přívlastek „útěcha“ k nemocnici určené
pro léčbu rakoviny tehdy byl namístě, úspěchů a naděje v souvislosti s onkologickými
onemocněními v medicíně přibývalo i celosvětově jen velmi zvolna. Skutečný zlom
v oblasti výzkumu i kliniky zhoubných nádorů nastal až v 80. a 90. letech dvacátého
století. Spolu s onkologií se vyvíjel i ústav
zaměřený na léčbu a výzkum stále častějších nádorových onemocnění. Za dobu své
existence se Masarykův onkologický ústav
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stal špičkovým zdravotnickým zařízením
evropského formátu, který v jeho historii
proslavila nejenom celá řada mimořádných
osobností stojících v čele jednotlivých obo-

Mobilní aplikace je zásadní
milník české nemocniční péče.

zdravotního stavu online. Aplikace dále
umožňuje zasílat požadavky na předpis
receptu či různé edukační materiály, které
vysvětlí podrobnosti spojené s onemocněním a jeho léčbou. Na vývoji spolupracoval
MOÚ s českou společností MEDDI hub,
a.s. Aplikaci v pilotním režimu úspěšně vyzkoušely první desítky pacientů a postupně
ji MOÚ začne poskytovat v běžné péči jako
součást standardní komunikace.

Bezpečný komunikační nástroj
rů, ale také řadoví pracovníci a jejich přístup k pacientům. Zásadní pro optimální
zvládání jejich práce jsou nejen perfektní
znalosti v oblasti onkologie a široké škály
přidružených oborů, ale i spolehlivé a rychlé moderní komunikační technologie.
Někteří lékaři MOÚ mohou nyní nově
nabídnout pacientům také konzultaci jejich

Kromě již zmíněných funkcí umožňuje
MOU MEDDI sdílet také lékařské zprávy
a další důležité dokumenty elektronickou
formou v zabezpečeném prostředí, kde je
komunikace defaultně šifrovaná na obou
koncích. Informace si tedy mohou zobrazovat pouze odesílatel a adresát. Není možné,
aby do komunikace vstoupil jakýkoliv prostředník, data se neshromažďují na cloudu.
Z pohodlí domova se pacienti mohou spojit
se sestrou i lékařem, online se objednat či
změnit termín návštěvy.
Tato aplikace byla vyvinuta se zvláštním důrazem na maximální zabezpečení
komunikace end-to-end šifrováním a splňuje veškeré požadavky Národního ústavu
pro kybernetickou bezpečnost.
,,Moderní komunikační technologie
nabízí skvělé možnosti a již dlouho jsme
přemýšleli, jak bychom je mohli využít pro
naše pacienty. O telemedicíně se v posledních letech hodně hovoří, ale toto je opravdu první projekt, který propojuje možnosti
moderních platforem s potřebami komunikace mezi pacienty a zdravotníky. Aplikace
rozhodně nemá ambice nahrazovat osobní
setkání, ale v mnohých situacích ji lze velmi
vhodně využít, což dokazuje i aktuální pandemická situace. Léčebné metody v MOÚ
udržujeme na opravdu špičkové úrovni
a našim pacientům proto chceme umožnit využívání současných komunikačních
technologií a zjednodušit jim spojení s na-

šimi zdravotníky. Těší mě, že do běžné péče
zavádíme unikátní aplikaci MOU MEDDI,
na jejímž vývoji jsme se podíleli,“ vysvětluje
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel
MOÚ.
MOU MEDDI není náhradou osobní
návštěvy lékaře. Pacient může aplikaci využít kdykoliv, neznamená to však okamžitou
odpověď ze strany lékařů a sester. Ti mají
v rámci svých služeb v ambulantním provozu vyhrazený čas na zodpovídání dotazů.
Při vzdálené konzultaci přes MOU MEDDI
se může stát, že lékař vyhodnotí stav jako
nutný k osobní návštěvě. Aplikace neslouží k řešení akutních zdravotních potíží, ale
usnadňuje dlouhodobé sledování v onkologické léčbě, ulehčuje běžnou komunikaci
a šetří čas pacientů i zdravotníků.

Foto: archiv MOÚ

aktuální téma

řešit na dálku, například z domova, aniž
bychom lékaře osobně navštívili. Ve většině
českých nemocnic se s lékařem lze kromě
klasického telefonátu jen obtížně spojit. Navíc je problematické sladit čas hovoru, aby
vyhovoval pacientovi i lékaři zároveň. Nová
aplikace ale umožňuje kromě jiného zaslání
textové zprávy, lékaře tak neruší od vyšetřování jiného pacienta v ordinaci,“ upřesňuje
MUDr. Jiří Šedo, Ph.D., náměstek pro strategie, komunikaci a vzdělání MOÚ.
Mezi další novinky patří chytré dotazníky, které lékaři v MOÚ pro pacienty sestavili. Jejich úkolem bude cíleně sledovat
například nežádoucí účinky chemoterapie.
Pacienti je vyplní na svém mobilním telefonu a pomocí aplikace odešlou. Lékaři pak
budou mít na svém monitoru přehledný
graf s odpověďmi.

Koncept MEDDI app
se osvědčuje v dalších
zdravotnických zařízeních

Posouvání hranic nemocniční
péče
„Dovolím si tvrdit, že tato mobilní aplikace
je zásadním milníkem v české nemocniční péči. Stejně jako jsme si zvykli posílat
platby přes internetové bankovnictví nebo
ze svého mobilu, domnívám se, že i v telemedicíně uvidíme podobný vývoj. Za pár
let tak bude běžné, že řadu věcí půjde vy-

„Naším cílem určitě není nahrazovat klasickou medicínu ani běžnou zdravotní péči.
Chceme co nejvíce zjednodušit komunikaci
mezi lékařem a pacientem a ušetřit jim tak
drahocenný čas, nabídnout moderní služby a celkově zefektivnit stávající systém.
Aplikace MOU MEDDI představuje moderní onkologii 21. století, a stojí za ní tým
brněnských odborníků.
Obecný koncept MEDDI app je ale
vhodný pro jakékoliv zdravotnické zařízení.
„Díky naší aplikaci se osobní návštěvy pacientů v ordinacích mohou snížit až o pětinu,“ doplňuje Jiří Pecina, majitel společnosti
MEDDI hub, která aplikaci vyvinula. „Řešení MEDDI je dostupné pro všechny lékaře i pacienty. Základní možnost spojení pacienta s lékařem byla, je a bude vždy zdarma. Pokud si pacienti budou chtít různě
rozšířit základní služby, je to možné, avšak

tato část služeb bude již zpoplatněna. Nabídne jim například možnost spojení s lékařem do dvou hodin, sdílení fotografií
dokumentace a možnost kompletní elektronizace celé zdravotní dokumentace. Pro
lékaře ale zůstane MEDDI zcela zdarma.“
Aplikaci podle Jiřího Peciny dosud použily
desítky tisíc lidí. Největší zájem mají chronicky nemocní pacienti – diabetici, astmatici nebo pacienti s hypertenzí. Spojit se
mohou se třemi tisíci praktických i specializovaných lékařů. V praxi už také funguje
uzpůsobená verze aplikace MEDDI hubu
pro ústavy, které pečují o seniory.
Telemedicínská aplikace MEDDI hubu
slouží především jako komunikační prostředek, informace o zdravotním stavu
pacientů do ní ale budou proudit i automaticky přímo z medicínských přístrojů. Nyní
probíhají testy ve specializovaných zdravotnických ústavech.
Rozhraní je univerzální, takže aplikaci je možné modifikovat jak do firemních
standardů, tak podle požadovaných postupů konkrétních nemocnic či sítí poliklinik.
Velké společnosti si uvědomují, jak je důležité postarat se o svoje zaměstnance, šetřit
časový fond zaměstnanců a v neposlední
řadě je chránit.

Pomoc účinná nejen v době
pandemie
„Obzvlášť poslední dobou se kvůli pandemii koronaviru ukázalo, jak důležité je
využívání moderních technologií v komunikaci, a to i v medicíně. Telemedicína tak
dokáže zachránit zdraví a životy těch, kteří
se k lékaři nemohou dostavit, nebo se bojí
přijít fyzicky. Díky za to, že právě Brno je
centrem rozvoje této medicíny budoucnosti,“ dodává Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje.
(red)
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Nemocnice v Chomutově rozšířila použití
miniinvazivních technik
Ortopedické oddělení Nemocnice Chomutov jako první v kraji zavedlo do běžné praxe miniinvazivní přístup ke kyčelnímu kloubu – takzvaný AMIS.
Anterior Minimal Invasive Surgery (AMIS) je operační technika přístupu ke kyčelnímu kloubu s minimálním
porušením kůže, svalů, vazů a šlach.
Vychází z předního přístupu operací
kyčelních kloubů. Kožní řez je umístěn
více na přední stranu stehna. Preparace
v hloubce pak šikovně využívá přirozené
prostory mezi svaly a umožnuje exponovat kyčel bez nutnosti poškodit jakýkoliv sval. Uzávěr rány se pak zužuje jen na
pouhé sešití povrchové fascie, podkoží
a kůže.

„Operace, jako taková, vyžaduje dokonalé ovládání kyčelní operativy a endoprotetiky. Je zapotřebí i speciálních
nástrojů, bez kterých by bylo provedení
implantace nemožné. Používají se speciální elevatoria a retraktory. Nutností
jsou offsetové frézy, rašple a offsetové
zavaděče na implantáty.
Mění se i zažité rouškovací standardy a polohování pacienta. Implantace
tak klade nároky na precizní prostorovou orientaci a znalost terénu. Zcela
jistě není metodou pro začínající,“ vysvětluje MUDr. Jiří Jurča, primář ortopedického oddělení.
Zdroj a foto: Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Chomutov, o.z.

Medici se v Písku učí
operovat na prasatech
Medici, kteří si pro svou stáž vyberou píseckou nemocnici, se v rámci pětihodinového kurzu učí operovat na některých
částech těla prasete. Nacvičují například
šití kůže nebo sešívání střeva. Vše pod dohledem zkušených chirurgů.
Kurz operačních technik, který oddělení chirurgie Nemocnice Písek pořádá v rámci výuky mediků, se zaměřuje na
praktický nácvik chirurgických metod.
Jejich základům se budoucí lékaři učí otevřeně i laparoskopicky. „Studenti si osvojují
názvosloví chirurgických nástrojů i jejich
držení, učí se základním rozdílům ve využití šicích materiálů. Na prasečích nohách nacvičují šití kůže, na prasečích vnitřnostech
zase oddělování tkání či steh na střevo,“
uvedla MUDr. Marta Horáková, primářka
oddělení chirurgie Nemocnice Písek, a. s.
Nemocnice tak reaguje na výsledky unikátního průzkumu Medici 2020, který se
uskutečnil mezi studenty osmi lékařských
fakult. V průzkumu většina dotazovaných
upozornila na nedostatečné procvičování
dovedností nebo dokonce nulovou praktickou zkušenost z některých oblastí medicíny.
Nemocnice nabízí kurz operačních
technik zatím pouze medikům. Zvažuje,
18
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že jej začne nabízet i mladým lékařům
a zdravotním sestrám se zájmem o práci
chirurgů. „Tímto způsobem jsme schopni
vyškolit osm osob měsíčně, což je maximální kapacita kurzu a četnost, kterou
naši lektoři zvládnou,“ dodala Marta Horáková.
Zdroj a foto: Nemocnice Písek, a.s.
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Třinečtí arytmologové zavedli pacientům
nejmenší kardiostimulátor na světě
Arytmologové z Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí začali implantovat pacientům
s poruchami srdečního rytmu revoluční
kardiostimulátory Micra. Jsou nejmenší na
světě a lékaři je zavádí šetrnou miniinvazivní technikou. Úspěšně je zde voperovali
prvním pěti pacientům.
Kardiostimulátor Micra o minimální
hmotnosti i velikosti přináší v léčbě nemocných s poruchami srdečního rytmu naprostý zlom. „Celý stimulační systém má tvar

malé kapsle, která v sobě kombinuje kardiostimulátor, baterii a zároveň má na svém
povrchu velmi malé elektrody nutné ke
stimulaci. „Hovoříme o nich jako o takzvaných bezdrátových kardiostimulátorech,
odborně ,leadless cardiac pacemaker´,” říká
MUDr. Jan Chovančík, Ph.D., vedoucí lékař
třinecké arytmologie
Bezdrátovému stimulátoru zcela chybí
dlouhé elektrody, což se promítá do další
unikátnosti přístroje, kterou je jeho miniaturní velikost. „Micra je o 93 % menší než
běžně používané kardiostimulátory a v současné době představuje nejmenší kardiostimulátor na světě,” zdůrazňuje lékař. Při své
velikosti 2,6 cm x 6,7 mm váží pouhých 1,75
gramů. Pro představu – korunová mince
váží dvojnásobek.
Díky všem těmto atributům nevyžaduje
implantace Micry chirurgický zákrok v podobě vytvoření „kapsy” v podkoží podklíč-

kové oblasti, ale zavádí se přímo do pravé
srdeční komory katetrizační technikou pomocí speciálního zaváděcího systému cestou
stehenní žíly. „Místo vpichu se znecitliví, celý
zákrok je tak prakticky nebolestivý, trvá asi
20 minut a druhý den po výkonu je nemocný
propuštěn domů. Celý koncept kardiostimulátoru Micra se tedy odlišuje od klasického
stimulátoru. Obávanými negativy, která souvisejí s běžnou implantační technikou, jsou
možné komplikace, a to infekční, dále mechanické, jako jsou pneumothorax, hemothorax, žilní trombózy, ale také kosmetické,
tedy jizva v podklíčkové oblasti. U nově zaváděné techniky došlo k významné redukcí,
respektive úplnému odstranění těchto komplikací, což je dalším obrovským benefitem
Micra stimulátorů,” vyzdvihuje další pozitiva
novinky MUDr. Jan Chovančík, Ph.D.
Zdroj a foto: Nemocnice AGEL
Třinec-Podlesí, a.s.

Antropologové hledají dobrovolníky pro
výzkum tvarů a složení těl Středoevropanů
Rozsáhlý výzkum aktuálních typů stavby
těla, co do tvaru, rozměrů a složení u středoevropské populace odstartoval v Ústavu
antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Údaje, které experti
získají, mohou pomoci například při vývoji
a optimalizaci prostředků tělesné ochrany,
jako jsou respirátory, ochranné štíty nebo
celé ochranné obleky. Dobrovolníci, kteří se
chtějí do výzkumu zapojit, se mohou hlásit
na https://anthro.sci.muni.cz/adapt.
„Během následujících dvou let budeme
sbírat data o tělesných vlastnostech české

populace. Antropometrickým vyšetřením,
tedy měřením těla, a celotělovým 3D skenováním, získáme přesné údaje o velikosti
a tvaru těla obyvatel. Magnetickou rezonancí pak budeme zjišťovat vnitřní složení těla
a distribuci tělesného tuku. Podobné informace nebyly na našem území zjišťovány ani
revidovány za posledních 30 let,“ uvedla
ředitelka Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty MU Petra Urbanová.
Získaná data včetně digitálních záznamů budou uložena v prostředí webové aplikace s pokročilou úrovní zabezpečení, která

zároveň umožní jejich sdílení s koncovými
uživateli. Data tak budou okamžitě dostupná návrhářům a výrobcům ochranných
pomůcek, kterým tak dovolí rychle reagovat na potřeby uživatelů nebo na nutnost
vyvinout nový typ ochranného prostředku.
„Zajímá nás všeobecná populace dospělých obyvatel České republiky. Protože jsme
v minulosti řešili v jiných projektech nedostatek účastníků ve středním a vyšším věku,
chtěli bychom poprosit zejména občany narozené v roce 1975 a dříve, aby se nebáli přihlásit,“ sdělila Urbanová.
Zdroj: MU
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Telemedicína v podiatrické péči
Syndrom diabetické nohy je závažná pozdní komplikace diabetu spojená s vysokou morbiditou
a mortalitou, přičemž často vede k amputaci dolní končetiny. Telemedicína je považována za
přirozenou volbu pro vzdálenou, domácí a dlouhodobou péči o pacienty s chronickými nemocemi.
Výhodami jsou nízká cena, přesnost a možnost vzdáleného sledování.

Studie z poslední doby naznačují, že poskytování podiatrické péče prostřednictvím telemedicíny je přijatelné, spolehlivé
a srovnatelně efektivní jako fyzické kontroly pacientů v ambulanci. Efekt telemedicíny závisí na typu a závažnosti ran, ale
i na správném nastavení procesů a edukaci
všech zúčastněných. Telemedicína podporuje zapojení pacientů do prevence i léčby
syndromu diabetické nohy (SDN), zlepšuje
koordinaci péče a zefektivňuje komunikaci
mezi pacienty a zdravotníky.

Role telemedicíny
v podiatrické péči
Až třetina pacientů s diabetem je během
svého života postižena syndromem diabetické nohy. Léčba defektů u SDN je často
zdlouhavá a finančně nákladná. Přibližně
10 % ulcerací končí amputačním výkonem, přičemž 70 % amputací lze efektivní
prevencí a léčbou zabránit. Přesto je jako
komplikace diabetu ve světě každých 20
sekund amputována 1 končetina. Tato čísla
upozorňují na určité nedostatky v organizaci péče o pacienty se SDN, zejména v její
dostupnosti a nedostatečného multidisciplinárního přístupu. V České republice
máme v roce 2021 celkem 33 podiatrických
ambulancí, z toho, podle posledního auditu z roku 2019, je jen 17 plně funkčních.
Vzhledem k desetimiliónové populaci a při
reálné potřebě jedné podiatrické ambulance na 100 tisíc obyvatel, by měla mít Česká
republika cca 100 podiatrických ambulancí. Současný stav péče je tedy nedostatečný
a ke zlepšení situace by mohla vést reorganizace péče s využitím metod telemedicíny.
Telemedicína (označovaná také jako
distanční nebo virtuální péče) je definována jako „medicína praktikovaná na dálku“ a používá se hlavně v péči o pacienty
s chronickými chorobami. V podstatě ji lze
praktikovat dvěma způsoby: jako komunikace v reálném čase (např. pomocí videokonference nebo telefonního rozhovoru),
nebo tzv. offline (např. přenos informací
pomocí e-mailu). Zcela zásadní je získávání a zpracování validních dat. Ideální je,

pokud je tento proces zcela automatický
(např. monitorování glykemie senzorem
a odesílání do vzdálených zařízení, kde
proběhne automatické vyhodnocení). Pokud je vyžadována spolupráce pacienta,
například pořizování fotografií ran nohou
pomocí smartphonu, je získávání přesných
dat složitější. V tomto případě je proces
závislý na schopnostech jednotlivých pacientů nohu vyfotografovat v požadované
kvalitě. Od toho se pak odvíjí kvalita vyhodnocení stavu na dolní končetině zdravotníkem. Z uvedeného vyplývá, že telemedicína je přímo závislá na technologickém
vývoji a schopnosti zdravotníků i pacientů
se tomuto vývoji přizpůsobit. V posledních
letech se díky pokroku v telekomunikačních systémech stala telemedicína velice
atraktivní jak z důvodu ekonomických,
tak i dostupnosti nejen pro pacienty, ale
i poskytovatele zdravotní péče. Vzhledem
k tomu, že některé rány se hojí mnoho měsíců a jsou trvale vystaveny riziku infekce

Obr.

a amputace, je možné nahradit některé
pravidelné návštěvy ambulance distanční
(virtuální) kontrolou.
Dalším aspektem podiatrické péče
je komunikace mezi jednotlivými zdravotníky. Telemedicína může pomáhat při
zlepšování komunikace se specialisty na
péči o rány, při zlepšení přístupu k péči,
k optimalizaci doporučení pacientům, ke
snižování potřeby transportu do ambulancí a k potenciálnímu snížení nákladů
na zdravotní péči. Důležité je to zejména
v komunikaci mezi primární zdravotní
péčí a specialisty na rány. V současné době
často z výše uvedených důvodů (málo podiatrických ambulancí a nedostatečná návaznost mezi primární péčí a specialisty)
vede k opožděnému referování a předávání
pacientů se SDN na specializovaná pracoviště, což je příčinou nárůstu hospitalizací
a v konečném výsledku i amputací.
S tím úzce souvisí i zvýšení spokojenosti pacientů a kvality péče. Zvýšená
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konektivita mezi lidmi prostřednictvím
„chytrých“ zařízení a sociálních sítí umožnila vývoj a implementaci telemedicínských programů i pro pacienty se SDN, a to
jak konzultace prevence SDN, tak monitorace ran v rámci SDN. Rozvoji tohoto oboru medicíny významně přispěla pandemie
covid-19, protože významně urychlila implementaci postupů telemedicíny do standardní péče o pacienty se SDN. Důležité
je však jasně nastavit indikace a metody
tak, aby telemedicína pacientům přinášela
benefit, nikoliv problémy. Hlavními překážkami telemedicíny u SDN jsou: přijetí
a důvěra v telemedicínu ze strany pacientů
se SDN a zdravotníků, její účinnost, kvalita
metod pro poskytování péče pro distanční
léčbu ran a spolehlivost ve srovnání s osobní návštěvou v ambulanci. Důležité jsou
také otázky ekonomické.

Jaká máme data?
Existuje několik studií, které se zabývaly
tím, jaké zkušenosti s telemedicínou mají
pacienti léčení pro SDN i jejich zdravotníci. Došly k závěru, že telemedicína může
být důležitým doplňkem v procesu péče
o rány, ale její účinnost bude záviset na
tom, zda je zajištěna kontinuita péče. Ze
studií také vzešlo doporučení, aby všem
zainteresovaným bylo poskytnuto vzdělání
a praktické školení v používání telemedicíny. Mezi klíčové podmínky pro úspěšnou
implementaci považují autoři dostupnost
uživatelsky přívětivé technologie, edukaci
zdravotníků i pacientů, podporu angažovaných a odpovědných vedoucích a efektivní komunikační kanály. Nezbytnou podmínkou je pozornost odlišným potřebám
každé skupiny.
Dále bylo publikováno několik studií,
které se zabývaly účinností telemedicíny
▼ Inzerce

na zlepšení péče o SDN a výsledky hojení.
V jedné studii s přímým srovnáním režimu
standardních kontrol s kombinací kontrol
virtuálních se standardními, nebyl zaznamenán rozdíl mezi skupinami v úspěšnosti
hojení ran či výskytu amputací. V jiné studii autoři posuzovali použití smartphonu
pro vzdálené sledování a podporu péče
o rány u obyvatel domova s pečovatelskou
službou, a to pomocí randomizované kontrolované studie provedené v 16 domovech
pro seniory. Prokázali, že navrhovaný systém poskytování péče zahrnující telemedicínu poskytoval lepší výsledky a úsporu nákladů (zkrácením doby hojení) než
standardní péče. Rovněž se nepotvrdily
počáteční obavy související s používáním
technologií, většina zaměstnanců pečovatelských domů přijala nový telemedicínský
systém a chtěli by s ním pokračovat i do
budoucna. Jiná studie ukázala, že telemedicína nebyla horší než standardní péče.
Mezi skupinami nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl v době hojení, v počtu úmrtí,
konzultací nebo ve spokojenosti pacientů.
Naopak telemedicína vedla k významně
nižšímu výskytu amputací.
Telemedicína pro péči o rány závisí
hlavně na kvalitě snímků rány. Například
i na vysoce kvalitních fotografiích se obtížně posuzuje potřeba debridementu nebo
detekuje infekce. Ve studii, kdy ulcerace
byly foceny sestrami domácí péče a snímky byly každý den odesílány k odbornému
posouzení autoři uvádí, že 89 % všech fotografií bylo ve špičkové nebo dostatečné
kvalitě ke stanovení dalšího terapeutického
postupu. Z výše uvedených studií lze usoudit, že účinnost telemedicíny při léčbě závisí na závažnosti a velikosti rány, za podmínek zajištění správné edukace péče o ránu.
Pokud jsou rány povrchní, telemedicína
může mít lepší výsledky a nižší náklady
než standardní péče. Pro komplexní a větší
rány telemedicína může sloužit jako doplněk standardní péče ke zlepšení komunikace mezi odborníky a zajištění dodržování plánu léčby. Bez ohledu na typ rány je
nutná adekvátní počáteční edukace všech
úrovní struktury péče a jejich neustálá odborná podpora. Zásadní je standardizace
pořizování fotografií.

Ekonomické aspekty
telemedicíny u SDN
Ideálním cílem telemedicíny je usnadnit
interakci mezi pacientem a poskytovatelem
zdravotní péče za účelem dosažení lepších
výsledků péče při nižších nákladech na
léčbu. Studie ukázaly, že telemedicína do22
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káže ušetřit náklady zejména za transport
pacientů a za úsporu času zaměstnanců při
ambulantním vyšetření.

Budoucnost telemedicíny
u SDN
Rychle rostoucí, levné a široce dostupné
technologie nám mohou pomoci předvídat
riziko SDN nebo dokonce pomáhat léčit
již rozvinuté stavy. S tím souvisí i rozvoj
nového trendu, tzv. „digitální wellness“,
který kombinuje digitální technologie se
zdravotní péčí. Hlavním motorem procesu je vznik nových aplikací pro monitoraci
různých parametrů; např. měření plantárních tlaků z „chytrých ponožek“ (senzory
v ponožce zaznamenají tlaky během chůze, data přenesou do mobilní aplikace ve
smartphonu a ta je může přes cloudové
uložiště poskytnout zdravotnickému personálu). Následně po vyhodnocení může
být pacient upozorněn na vysoké riziko
vzniku ulcerace, a to na základě jeho individuálních dat.
Technologie nás obklopují ze všech
stran a je nesmysl se jim bránit. Dostupnost elektrické energie, všudypřítomný
přístup k internetu a významné pokroky
v oblasti strojového učení a umělé inteligence, hledání nových řešení může při
správném využití vést ke zlepšení poskytování zdravotní péče a spokojenosti pacientů. Studie z poslední doby naznačují,
že poskytování péče prostřednictvím telemedicíny je přijatelné, spolehlivé a srovnatelně efektivní jako u fyzických kontrol
pacientů v ambulanci. Efekt telemedicíny
závisí na typu a závažnosti ran, ale také
na správném nastavení procesů a edukaci
všech zúčastněných.
MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA
Centrum diabetologie IKEM Praha
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Český patent, který urychluje hojení
povrchových ran
Moderní postupy léčby ran se soustředí na důkladné terapeutické krytí a vlhké hojení kožních defektů. Pro
dobrou granulaci a epitelizaci rány je nezbytná její vlhkost. Jedním z preparátů, jež napomáhají procesu hojení,
je zdravotnický prostředek HemaGel, který je českým patentem. Pomáhá ve všech fázích hojení ran a je účinný
při ošetření povrchových poranění kůže, jako jsou odřeniny, popáleniny, řezné rány a drobná poranění.
V 60. letech 20. století bylo prokázáno, že
rána hojená ve vlhkém prostředí má až o 40 %
kratší dobu hojení oproti krytí suchým obvazem. Vlhké hojení podporuje v ráně fázi granulace a epitelizace. Kromě toho dokáže udržet správné pH v ráně. Vlhké krytí udržuje
konstantní teplotu rány, zachovává výměnu
plynů, absorbuje a odvádí exsudát, netraumatizuje ránu při převazech a prodlužuje
intervaly mezi jednotlivými převazy. Léčba
je tedy šetrná k pacientovi a je i ekonomicky
přijatelná. Každé krytí má přitom svá specifika a je vhodné na určitý typ či fázi hojení
ran. Volba konkrétního krytí je ovlivněna
zejména mírou exsudace rány, přítomností
nekrózy, infekce či povlaku a samozřejmě
hloubkou rány.
Základy k výrobě moderního preparátu
položil již profesor Otto Wichterle objevem
hydrofilních polymerů založených na poly
(2-hydroxyethylmetakrylátu). Objev profesora Wichterleho v 60. letech umožnil zahájení výroby měkkých kontaktních čoček tvoří
bázi, na níž stojí základy přípravy HemaGel.
V 90. letech se podařilo realizovat myšlenku
Ing. Jiřího Labského, CSc. na zabudování tzv.
lapačů volných radikálů do některých polymerů, které lidský organismus dobře snáší.
Užití polymerní matice má několik výhod.
Je tvořena velkými makromolekulami, které
jsou navzájem propojeny do sítě, takže zů-

stávají stále na povrchu rány, a umožňují tak
aktivní látce soustavně působit.
V roce 1997 byl projektu udělen český patent. Podle Labského je důležité, že účinná látka
ani částice gelu užitím velkých, do sítě propojených makromolekul nevstupují do organismu,
a tak nedochází ani k následnému podráždění v lokalitě rány. „Do schvalování přípravku
nemusel vstupovat SÚKL – nejde o lék, ale
o zdravotnický prostředek. Použít ho lze na
rány čerstvé, ale i starší. U infikovaných ran je
třeba samozřejmě aplikovat lege artis antibiotika,“ uvedl inženýr Labský. Držitelem patentu je
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, který
na základě smluvního vztahu poskytuje výrobní práva k prostředku společnosti VH Pharma,
a.s. HemaGel je znám i v zahraničí, například
v Kuvajtu, Saúdské Arábii či Bahrajnu, v Belgii,
Španělsku, Polsku a Slovensku, kde se prodává
pod názvem UniGel.
Specifická struktura látky podporuje vlhké hojení rány. Předností je, že do své struktury neabsorbuje a současně z ní neuvolňuje
molekuly vody, takže ani při dlouhodobém
používání nezpůsobuje maceraci rány.
Při zánětu v tkáni dochází ke vzniku reaktivních kyslíkových radikálů (ROS), které se
do ní uvolňují. V poškozených buňkách jsou
často aktivovány enzymy, které samy vytvářejí
tyto radikály a peroxid vodíku, což vede k přibývání reaktivních produktů kyslíku v poško-

zené tkáni. Nadměrná koncentrace ROS způsobuje poškození i zdravých buněk, což vede
k rozvoji zánětlivé reakce, zpomalení tvorby
nového epitelu a tím i hojení rány. Aplikace
HemaGelu na ránu zamezí přístupu infekce
do rány. Gel se aplikuje v tenké vrstvě 1–2 mm
na ránu s mírným přesahem na zdravou pokožku. Tím je zajištěna bariéra proti vstupu
infekce z vnějšího okolí. Zásadní rozdíl oproti
ostatním dostupným přípravkům je, že účinky HemaGelu nezávisí na množství vstřebané
účinné látky. Urychlení hojení tímto gelem je
způsobeno výhradně jeho chemickou strukturou. Hojení nenastává suplementací účinné
látky do rány, ale eliminací faktorů komplikujících její hojení. Dokonalé hojivé procesy
v organismu tak probíhají bez vnějších vlivů,
a tedy rychleji. Nevstřebává se, pružně zůstává na povrchu rány, takže se pohybuje s okolní zdravou pokožkou. Tuba s přípravkem se
dá použít opakovaně. Pokud se na aktuální
poranění nevyčerpá všechen obsah najednou,
zbytek lze použít i později.
Dalším zdravotnickým prostředkem
se stejnou složkou jsou čípky HemaGel
PROCTO. Používají se v terapii krvácivých
hemoroidů, hojení sliznice konečníku u pacientů po Barronově ligatuře a při snižování
diskomfortu (zejména pálení a svědění) u pacientů s hemoroidy.
Zdroj: Ústav makromolekulární chemie AV
▼ Inzerce

Zdravotnictví a medicína, 5/2021 23

Klinická praxe

Hepatitidu C lze vyléčit snadno.
Problém je v jejím odhalení
V České republice je zhruba 0,5–0,9 % populace infikováno hepatitidou typu C. Diagnostikováno je ročně
800–1000 nových případů. „To je ale jen část z celkového počtu nakažených. Problém je v tom, že řada
pacientů o své nemoci vůbec neví, infekce u nich probíhá asymptomaticky. Přitom screening, diagnostika
i následná léčba jsou dnes snadno dostupné,“ vysvětluje profesor MUDr. Petr Urbánek, CSc., přednosta
Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha.
Virus hepatitidy typu C byl objeven koncem osmdesátých let minulého století, je
tedy relativně mladý. Co všechno se od
doby jeho objevu změnilo?
Mnohé. Až do objevu viru hepatitidy C
v roce 1989 jsme uměli odlišit virovou hepatitidu A a B. Zůstávalo ale velké množství případů typických hepatitid, u kterých se ani o jeden z těchto známých typů
nejednalo. Tento druh nákazy se proto
označoval jako non A non B hepatitida.
Následně, v roce 1989, došlo k izolování
viru a onemocnění bylo označeno jako
hepatitida typu C. Objev viru hepatitidy C
umožnil objasnit i způsob přenosu a především vazbu na šíření krevní cestou. To
bylo zásadní poznání, protože umožnilo
zavedení mnoha preventivních opatření.
Jak se ukázalo, v mnoha případech došlo
k přenosu v důsledku podání krevních přípravků. Značná část pacientů infikovaných
virem hepatitidy C se nakazila v 70. či 80.
letech krevní transfuzí podanou například
v souvislosti s chirurgickým výkonem, velká část nemocných s poruchami srážlivosti
krve se nakazila při přijetí lidské infikované plasmy či připravených srážlivých faktorů a podobně.
Protože cesta šíření transfuzními přípravky byla identifikována jako jedna z nejdůležitějších, bylo v České republice v roce
1992 zahájeno rutinní testování krevních
dárců na přítomnost infekce HCV. Tím došlo ke značnému snížení incidence onemocnění, kdy incidence potransfuzní hepatitidy
je v současnosti u nás téměř 0.
A protože se bavíme o infekčním onemocnění, je potřeba zdůraznit i další mechanismus významně přispívající k prevenci šíření infekce. Tím je vysoce účinná
a bezpečná protivirová léčba, která je dostupná přibližně od roku 2010.
Došlo k eliminaci infekce během lékařských výkonů, přesto se ročně diagnostikuje více než 800 nových případů…
24
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Od roku 1992, tedy od doby, kdy všichni
dárci krve jsou testováni, je přenos hepatitidy C spojen zejména s rizikovým chováním. K tomu patří injekční aplikace drog,
rizikový sex, tetování, kdy je jedna tetovací
jehla používána opakovaně různými osobami a podobně.
Možný je i vertikální přenos z HCV
pozitivní matky na novorozence. K přenosu většinou dochází nikoliv během nitroděložního vývoje plodu, ale při vlastním
porodu. Riziko tohoto vertikálního přenosu není velké, k přenosu dochází v cca 5 %
případů, vyšší riziko je popisováno, pouze
pokud je matka infikována nejen virem
hepatitidy C, ale také HIV. V rámci rodiny
jsou při běžném způsobu života a při dodržování základních hygienických pravidel,
což znamená používání vlastního zubního
kartáčku, vlastních holicích potřeb a podobně v našich podmínkách přenosy pravděpodobně extrémní výjimkou. Výjimečný
je i přenos v rámci heterosexuálního pohlavního styku, naopak vysoce rizikový je
pohlavní styk mezi muži homosexuály.
U nás i ve světě je mnoho lidí, kteří o tom,
že jsou HCV pozitivní, vůbec nevědí, jak
je to možné?
V akutní fázi může být příznakem hepatitidy nechutenství či únava, někdy je možný
rozvoj ikteru. Jde tedy o příznaky nenápadné a mírné. Asi v 15 % případů dochází ke
spontánní eliminaci, v 85–90 % přechází
nemoc do chronicity. Chronická hepatitida
C probíhá téměř vždy mnoho let až desítek
let zcela bezpříznakově a k její diagnostice
mnohdy dojde jen náhodou, v rámci řešení nějakého jiného zdravotního problému.
Klinicky může jít pouze o nenápadnou
zvýšenou únavu, nevýrazné zažívací obtíže. Zjednodušeně můžeme konstatovat, že
pokud v souvislosti s HCV infekcí nějaké
příznaky vzniknou, jedná se o příznaky
pokročilé jaterní cirhózy nebo dokonce
primární rakoviny jater.

Jaký záchyt onemocnění vykazuje screening?
Screening hepatitidy typu C je poměrně
snadný. Problém spočívá v tom, že povědomí o tomto onemocnění v běžné laické
i lékařské veřejnosti je nesrovnatelně menší
než například v případě HIV. Tato neznalost je hlavní překážkou častějšího základního testování. Screeningovým vyšetřením
je vyšetření krve na přítomnost protilátek
proti viru hepatitidy C (anti-HCV). Jejich
negativní výsledek můžeme považovat za
vyloučení možné infekce HCV u vyšetřované osoby. V případě pozitivity je třeba
danou osobu referovat na specializované
pracoviště (viz mapa), které zajistí všechna
další potřebná vyšetření. Výjimkou z tohoto pravidla jsou lidé, kteří byli z HCV infekce úspěšně vyléčeni, to je: mají jasnou
pozitivní anamnézu léčby pro hepatitidu C.
Už jsem zmínil, že HCV infekce se
v současné době šíří především ve vazbě
na rizikové chování. Příslušníci těchto rizikových skupin si vyžadují určité specifické
přístupy a řešení, a to nejen v případě HCV
infekce a jejího screeningu či dokonce léčby. My specialisté se v tomto ohledu neobejdeme bez významné spolupráce s nejrůznějšími organizacemi a občanskými
spolky, které poskytují veškerou možnou
pomoc rizikovým osobám, například drogově závislým.
Je třeba stále ale myslet i na to, že
v běžné, tedy málo rizikové populaci, která žádné rizikové chování nepraktikuje,
se stále můžeme setkat s dosud neodhalenými případy HCV infekce. A tito jedinci
mohou infekci v populaci dále šířit, i když
třeba s malým rizikem.
Kdo například patří do této málo rizikové,
ale ohrožené populace?
Především jde o osoby, které v dobách
před rokem 1992 dostali krevní transfuzi,
nebo ji dostat mohli a nejsou si tím jisti.
Jedná se o osoby s anamnézou komplikovaných porodů, úrazů, dlouhodobých
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nebo opakovaných pobytů v nemocnici.
Dále se jedná o osoby, které v současné
době nemají rizikové chování, ale v minulosti se rizikově chovali: osoby propuštěné
z výkonu trestu, bývalí experimentátoři
s drogami, s amatérským neodborným
tetováním, tak jako tomu bylo třeba u povinné vojenské služby, osoby s anamnézou promiskuitního chování a tak dále. Ti
všichni nyní mohou vést běžný život, být
úspěšní a zastávat vysoké funkce, a kvůli
své minulosti jsou HCV pozitivní a neví
o tom. A bariérou k jejich správné diagnóze je snaha se svou minulostí nechlubit, takže například praktický lékař vůbec
nemusí pojmout podezření, že by daný
pacient mohl mít HCV infekci. A bohužel existují i osoby, které naopak diagnózu
stanovenou mají, ale nejsou léčeny. I takové případy v praxi vídáme.
Jak je to možné?
V minulosti byla léčba velmi omezená.
Spočívala v dlouhodobém podávání interferonu, který se aplikoval v injekcích,
k tomu pacienti brali velké množství dalších léků. Interferon stimuloval imunitní
systém pacienta, který pak proti viru sám
bojoval. Léčbu doprovázela celá řada nežádoucích vedlejších účinků. Nejčastěji
šlo o projevy podobné chřipce, docházelo
k hubnutí, k padání vlasů, velice časté byly
psychiatrické nežádoucí účinky, nervozita, deprese. Terapie trvala zhruba rok, její
úspěšnost byla maximálně kolem 65 %.
To vše bylo z pohledu pacienta demotivující, pokud uvážíme, že nemoc probíhala
asymptomaticky. Řada lidí tedy léčbu odmítla, a pokud se k těmto pacientům, případně k jejich ošetřujícím lékařům, dosta-

Obr.

Centra pro léčbu hepatitidy C

tečně nedostaly informace o nové metodě
léčby, tak tito pacienti vědí o své pozitivitě,
ale nejsou léčeni.
Zmiňujete nový druh terapie…
To je zásadní změna v přístupu k léčbě hepatitidy C. Nyní máme k dispozici přímo
působící antivirotika, která blokují množení viru v jaterní buňce. V rámci terapie
zcela odpadla injekční aplikace léků, počet
tablet byl také významně snížen. Pacient
podstupující dnešní moderní terapii užívá
1–3 tbl 1x denně. Léčba trvá osm až dvanáct týdnů a terapie je ve více než 95 % zcela účinná a pacienta úplně vyléčí.
Po skončení terapie je proveden další odběr na přítomnost HCV RNA (tedy
viru) v krvi. Pokud test vyjde ve 12. nebo
24. týdnu po skončení léčby negativní, znamená to, že virus již není v krvi přítomen.
Takový výsledek znamená, že pacient
dosáhl setrvalé virologické odpovědi. Tento typ reakce na léčbu znamená, že pacient
je zcela vyléčen. V játrech ani krvi pacienta
s prokázanou setrvalou virologickou odpovědí prostě už nemůžeme prokázat ani
jedinou částici živého viru.
Nový druh léčby má oproti původní
léčbě interferonem minimální nežádoucí účinky, což umožňuje využití terapie
u mnohem širší skupiny pacientů. V minulosti byla kontraindikací například psychiatrická onemocnění, srdeční onemocnění
a celá řada dalších chronických onemocnění. To dnes již není, přímo působící antivirotika je možné podávat téměř všem
pacientům.
Jak zásadní pro léčebný efekt je včasné odhalení a nasazení terapie?

Pro vlastní efekt léčby infekce čas od doby
nákazy do doby zahájení terapie není
rozhodující. Léčebný efekt je vždy stejný
a vždy se pohybuje nad 95 % úspěšnosti,
mnohdy se uvádí dokonce stoprocentní
úspěšnost. Tento čas je ale zásadní z hlediska poškození jaterní tkáně působením
chronického zánětu. Čím dříve dojde k nasazení terapie, tím menší je riziko přítomnosti závažného poškození jaterní tkáně.
Stále platí, že je nutné ke zhodnocení stavu
jaterní tkáně provést biopsii?
To už není nutné. Biopsie byla nahrazena
elastografií. Při tomto vyšetření zcela neinvazivně, jen za pomoci mechanické vibrace
a ultrazvuku, případně výhradně ultrazvuku dokážeme zhodnotit tuhost jater, tedy
stupeň jejich poškození, zda došlo k jaterní
fibróze, či zda jsou již játra postižena cirhózou. Jedná se o vyšetření rychlé a bezbolestné a je možné ho podstoupit nejen ve
specializovaných centrech. Samozřejmou
součásti vyšetřovacího procesu je kromě
měření tuhosti i standardní sonografické
vyšetření. Pomáhá vyloučit pokročilá stadia jaterního onemocnění, především přítomnost primární rakoviny jater. Nicméně i přes tento pokrok, který diagnostika
i léčba hepatitidy zaznamenala, jsou stále
mezery v provádění screeningu, který je
zásadní.
Jak by podle vás mohl vypadat dobře nastavený management screenigu?
Screenování by pomohla větší aktivita lékařů v první linii. Právě oni se totiž mají
šanci potkat s pacientem, který může být
HCV pozitivní. Jde zejména o praktické
lékaře, o praktické lékaře pro děti a dorost
a o gynekology. V jejich případě by bylo
přínosné, pokud by si všímali nepřímých
náznaků rizikového chování či toho, zda
dotyčný spadá do některé rizikové skupiny
zmíněné výše. Takovým příznakem může
být třeba laicky provedené tetování, zmínka o propuštění z výkonu trestu, zmínka či
indicie ukazující na promiskuitu či na drogovou závislost, ať již aktuální či minulou.
Přínosem by bylo i zařazení testu anti-HCV do preventivních prohlídek, do
vstupních prohlídek či pravidelných zdravotních prohlídek zaměstnanců. Dalším
cílem pro screening by měly být osoby
s některými chronickými nemocemi,
o kterých se ví, že mají z různých důvodů
vyšší výskyt HCV infekce. Jedná se například o onemocnění ledvin, revmatologické
choroby, diabetiky 2. typu, nemoci krve
a řada dalších.
Petra Hátlová
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Invazivní pneumokoková onemocnění –
aktuální epidemiologická situace v ČR
V roce 2019 bylo do surveillance databáze v České republice zařazeno celkem 483 případů invazivního pneumokokového onemocnění (IPO). Celková nemocnost v roce 2019 dosáhla hodnoty 4,5/100 000 obyvatel.
Zvýšila se hodnota věkově specifické nemocnosti u dětí pod jeden rok věku na 9,7/100 000 obyvatel i ve věkové skupině 1–4 roky na 4,4/100 000 obyvatel. Nejvíce případů IPO opět zůstává ve věkové skupině 65 let
a starší s absolutním počtem 267 IPO a s nemocností 12,8/100 000 obyvatel.
Od roku 2008 probíhá v České republice
národní program surveillance invazivního pneumokokového onemocnění (IPO)
– po celé období v souladu s Metodickým návodem surveillance IPO z roku
2008 a Vyhláškou č. 275/2010, příloha 21.
Všechny případy zařazené do surveillance
IPO splňují platnou evropskou i českou
definici případu IPO: závažné onemocnění s laboratorním průkazem pneumokoka
z klinického materiálu, který je za normálních podmínek sterilní. Základní výstupy z této databáze jsou pravidelně zveřejňovány v časopise Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Praha
a informace jsou pravidelně aktualizovány
na webových stránkách Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy
(NRL). Připravovaná databáze surveillance IPO vzniká spojením dat laboratorních
a dat Informačního systému infekční nemoci (ISIN).

Zhodnocení problematiky
Jedinou účinnou prevencí závažného pneumokokového onemocnění je vakcinace.
Od roku 2010 je v ČR zavedeno doporučené a hrazené očkování dětí pneumokokovými konjugovanými vakcínami (PCV10
+ PCV13). Od roku 2018 došlo ke změně
očkovacího schématu dávek na 2 + 1. Přesto dochází k poklesu proočkovanosti dětí
mladších pěti let. Ta byla v roce 2011 na
hodnotě 81 % a postupně klesla až na hodnotu 63,4 % v roce 2018 (údaje z VZP). Od
1. ledna 2018 je očkování vakcínou PCV13
rozšířeno pro pacienty se zdravotní indikací a pro věkovou skupinu seniorů 65+ bez
poplatku. V září 2020 se do ČR opět vrací
PCV23 určená pro seniory 65+. A právě
v této věkové skupině můžeme sledovat
lehký vzestup počtu naočkovaných. V roce
2015 bylo naočkováno vakcínou PPV23
30 533 seniorů, v roce 2018 bylo vakcínou
PCV13 naočkováno 123 048 seniorů (dle
Národního registru hrazených zdravotních
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Graf 2 Počet IPO u dětí mladších pěti let, ČR, 2008–2019, Surveillance data

služeb) – obě vakcíny byly určeny pro seniory 65+ bez poplatku. Očkování proti
pneumokokům je možné celoročně. V případě seniorů 65+ lze toto očkování spojit
s očkováním proti chřipce v podzimním
období. Očkováním pneumokokovými
vakcínami by se jistě v ČR přispělo ke snížení IPO ale i všech ostatních pneumokokových onemocnění.
Rok 2019 byl třináctým rokem celorepublikového programu surveillance IPO
a desátým rokem od zavedení hrazeného
a doporučeného očkování dětí PCV. NRL

prováděla kontrolu hlášení dat do ISIN.
Byly dodatečně hlášeny údaje o vakcinaci – počtu dávek, termínu podání a šarži
vakcíny. Zjištěné selhání vakcíny nahlásila
NRL ve spolupráci s oddělením farmakovigilance na SÚKL. Sledování stavu očkování
pneumokokovými vakcínami v roce 2019
ukázalo velmi malé množství naočkovaných pacientů s IPO ve všech věkových kategoriích. Z celkového počtu 483 IPO bylo
naočkováno 43 pacientů. Z 31 IPO mladších pěti let bylo 12 očkováno. Zaznamenali jsme čtyři případy IPO naočkované ve
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Tab. 1 Invazivní pneumokokové onemocnění, ČR, 2019, Surveillance data
Počet
onemocnění

Počet
očkovaných
IPO

Nemocnost/
100 000

Počet úmrtí

Smrtnost
%

0–11 m

11

4

9,7

3

27,3

1–4 r

20

8

4,4

2

10,0

5–9 r

6

4

1,1

0

0

10–14 r

2

0

0,4

0

0

15–19 r

4

0

0,9

0

0

20–39 r

28

2

1,1

4

14,3

40–64 r

145

4

3,9

21

14,5

65+ r

267

21

12,8

57

21,3

Celkem

483

43

4,5

87

18,0

věkové kategorii 5–9 let, dva případy IPO
ve věkové skupině 20–39 roků a čtyři případy IPO ve věkové kategorii 40–64. Zvýšil
se počet naočkovaných pacientů s IPO 65+
(tab. 1).
V roce 2019 bylo do surveillance databáze zařazeno celkem 483 případů IPO. Ze
483 případů IPO bylo zasláno do NRL k typizaci 465 izolátů S. pneumoniae (96,3 %).
Počet IPO od roku 2008 do roku 2019 zaznamenal nárůst ve všech věkových skupinách (z hodnoty 345 na hodnotu 483).
Stejný trend je i ve věkové skupině dětí
mladších pěti let (z hodnoty 26 v roce 2010
na hodnotu 31 případů IPO v roce 2019)
a u seniorů 65+ (z hodnoty 99 v roce 2008
na hodnotu 267 IPO v roce 2019). V roce
2019 jsme zařadili do databáze nejvyšší počet úmrtí na IPO – 87 případů (graf 1).
Celková nemocnost IPO v roce 2019
dosáhla hodnoty 4,5/100 000 obyvatel.
Přestože byla na stejné hodnotě jako v roce
2018, hodnota věkově specifické nemocnosti u dětí mladších jednoho roku se zvýšila na hodnotu 9,7/100 000 obyvatel – tj.
11 případů IPO (v roce 2018 8,8/100 000
obyvatel, tj. 10 případů IPO) a ve věkové
skupině 1–4 roky se dostala na hodnotu 4,4/100 000 obyvatel – tj. 20 případů
IPO (v roce 2018 3,4/100 000 obyvatel,
tj. 15 případů IPO). Nejvíce případů IPO
opět zůstává ve věkové skupině 65+ s absolutním počtem 267 IPO a s nemocností
12,8/100 000 obyvatel. Nejnižší hodnoty
nemocnosti byly v souladu s předchozími
lety zjištěny u pacientů 10–39 let (tab. 1,
graf 4).
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Tab. 2 Absolutní počty IPO, děti mladší pěti let, dle sérotypu a očkování, ČR, 2019,
Surveillance data
séro-

0-11m

typ

4 - 2 Ne, 1 PCV10, 1

3

PCV13

19A

3 - 2 Ne, 1 PCV10

6B

1r

2r

1 Nd

3r

4r

Celkem

2 PCV10

2 Ne

1 Ne

1 Ne

1 Ne

2

1 Ne

1

14

1 PCV13

7

10A

1 Ne

1 PCV13

22F

1 PCV10

1 PCV10

15B

1

21

1 PCV10
1 Ne

23A

1

1 Ne

1

23B

1 Nd

13
ND
Celkem

1
1

1 Ne

28F

2
1

1 PCV13

22A/F

8

1 Ne

1 Ne

11

6

4

1
1 Ne

1

1 PCV13

3

6

sérotypy v PCV

Ne neočkováno

úmrtí

Nd nezjištěno

Graf 5 uvádí nejčastější zastoupení
sérotypů způsobujících IPO v roce 2019.
Sérotypy 3, 19A, 8 a 22F byly v roce 2019
zastoupeny nejčastěji. Poprvé za dobu
sledování v ČR byl určen sérotyp 5, a to
ve třech případech. Sérotyp 2 nebyl opětovně nalezen. Sérotyp 19A byl nejčastějším sérotypem u dětí mladších pěti let a sérotyp 3 u seniorů 65+.

4

31

Z 31 případů IPO (děti mladší pěti let)
bylo 18 způsobeno vakcinačními sérotypy, 10 nevakcinačními sérotypy a ve třech
případech se nepodařilo sérotyp určit (tab.
2). Ve věkové skupině dětí 0–11 měsíců
evidujeme sedm případů onemocnění
sérotypem, který je zastoupen v pneumokokové konjugované vakcíně, ve věkové
skupině 1–4 roky bylo 11 případů IPO se

sérotypem obsaženým v pneumokokové
konjugované vakcíně. Je nahlášeno jedno
onemocnění IPO u tříletého dítěte, které
přestože bylo naočkované pneumokokovou konjugovanou vakcínou ve schématu
3 + 1, onemocnělo sérotypem 19A, který
se v dané vakcíně vyskytuje. V ostatních
případech měly děti za sebou jen částečné
očkování do začátku onemocnění (3 případy IPO). 21 seniorů 65+ bylo naočkováno. Sedm případů IPO vakcínou PPV23
a pět pacientů onemocnělo sérotypem,
který je v této vakcíně přítomen (6C, 3-2x,
11A, 19A, 11A, 34). 14 pacientů 65+ bylo
naočkováno vakcínou PCV13, u čtyř se
určil sérotyp obsažený ve vakcíně (6B, 3,
19A-2x).
Podle variant polysacharidového obalu lze nyní určit 100 sérotypů této bakterie.
Aktuálně používaná metodika určování
izolátů v NRL rozlišuje 22 sérotypů a 20
séroskupin, které zahrnují 55 sérotypů,
což znamená celkem 77 sérotypů. Od roku
2013 je sérotypizace kmenů S. pneumoniae
prováděna v NRL i molekulární PCR metodou. Od roku 2014 je v NRL používána
molekulární metoda real-time-PCR pro
identifikaci a typizaci S. pneumoniae také
z bezkultivačního klinického materiálu.
Materiál lze doručit sedm dní v týdnu. Během několika hodin nahlásí NRL výsledek
a následně určíme i sérotyp (bezplatně).
Vyšetření z klinického materiálu pomáhá při verifikaci S. pneumoniae, Neisseria
meningitidis či Haemophilus influenzae
především při negativní kultivaci. Navíc
získáme i důležité údaje o sérotypu.
Podkladem účinné vakcinační strategie je provádění kvalitní surveillance
IPO. Kvalita surveillance IPO je výrazně
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Graf 5 Zastoupení sérotypů IPO dle výskytu v roce 2019, ČR, Surveillance data
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zlepšována zaváděním molekulární charakterizace izolátů S. pneumoniae. Od
roku 2017 začala NRL pro streptokokové
nákazy využívat metodu MLST pro vybrané izoláty S. pneumoniae. MLST neboli
multilokusová sekvenační typizace poskytuje data o alelických variantách genů S.
pneumoniae aroE, gdh, gki, recP, spi, xpt,
ddl, na jejichž podkladu se určují ST, sekvenační typy. Díky sekvenačním datům
lze charakterizovat izoláty detailněji, například z pohledu příbuznosti či virulence.
Pro tyto účely byla vyzkoušena i metoda
MLVA, která však nebude dále pro pneumokoky využívána. Nově zavedla NRL
v roce 2018 u vybraných izolátů metodu
sekvenace celého genomu (WGS). První
výsledky z implementace této metody do
molekulární surveillance IPO byly předloženy k publikování do časopisu Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie.
Celková smrtnost IPO v roce 2019 je
na stejné úrovni jako v roce 2018, tj. 18 %,
celkově 87 případů úmrtí na IPO. Zůstává
však na vysokých hodnotách po celou dobu
provádění surveillance. Nejvíce ve věkové
skupině 65+ (57 úmrtí, smrtnost 21,3 %).
V roce 2019 dochází k prudkému nárůstu
úmrtí dětí mladších pěti let na IPO – tři
úmrtí ve věkové skupině dětí mladších jednoho roku a dvě úmrtí u čtyřletých dětí –

čtyři děti nebyly očkované PCV, jedno dítě
bylo očkované PCV10 – byl u něho zjištěn
sérotyp, který se nevyskytuje v PCV10 (tab.
2). Je to o čtyři úmrtí více u dětí mladších
pěti let než v roce 2018. Současně je tento
počet úmrtí nejvyšší za celou dobu sledování od roku 2008 do roku 2019. Nejčastější sérotyp způsobující úmrtí byl sérotyp
3 (15 úmrtí, z toho 9 u pacientů 65+).
Sezónní distribuce ukazuje ve všech
letech, kdy je IPO sledováno, nejvyšší počty případů v předjaří (březen) s následným postupným poklesem a dosažením
minima v letních měsících, po nichž se
počet IPO od podzimu postupně zvyšuje (graf 6). Sezónní výskyt IPO v roce
2019 koresponduje s celým obdobím sledování.
V roce 2020 se NRL zapojila do evropského projektu IRIS (Invasive Respiratory
Infections Surveillance), který má monitorovat výskyt IPO v roce 2020 a jeho souvislost s koronavirovou pandemií. V souvislosti s výskytem nemoci covid-19 rapidně
ubylo hlášených onemocnění IPO v České
republice v roce 2020. Tato situace může
mít mnoho příčin – domácí karanténa
dětí i dospělých, absence návštěv u lékařů,
nadbytečné užívání ATB nebo nevyšetřování pneumokoků u pacientů. Tato pro
všechny nová situace ovlivnila surveillan-

ce IPO v roce 2020 v ČR a pravděpodobně
ovlivní monitorování pneumokokového
invazivního onemocnění, které začalo od
roku 2008. Na konci srpna 2020 bylo do
databáze IPO v ČR zařazeno 183 případů
na rozdíl od roku 2019 s počtem 323. Pokles IPO začal již v dubnu 2020.
Databáze IPO ČR je každoročně zasílána do ECDC TESSy – The European
Surveillance System. NRL se zúčastňuje
ECDC projektu IBD-Labnet a prochází
mezinárodní kontrolou kvality (laboratorní diagnostika IPO a charakteristika
pneumokoků, včetně molekulární detekce
a typizace). Od roku 2012 je Česká republika zapojena do ECDC projektu SpIDnet:
Assessing the impact of vaccination with
conjugate vaccines on the epidemiology of
IPD in Europe. V NRL probíhá výzkumný projekt Molekulární surveillance invazivního pneumokokového onemocnění
v České republice, hodnocení vakcinační
strategie a doporučení k aktualizaci – AZV
ČR, reg. č. 17-29256A, 2017–2020.
Na základě výše uvedených skutečností byla získána validní a mezinárodně srovnatelná data, která umožňují mimo jiné
i hodnocení vakcinační strategie v České
republice.
MUDr. Jana Kozáková
Státní zdravotní ústav
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kongresové zpravodajství

XXIX. výroční sjezd České kardiologické
společnosti: Největší vzdělávací akce v ČR
Letošní 9. – 21. květen bude ve znamení skutečně pozoruhodného setkání. Zúčastní se ho největší odborníci
na poli kardiologie spolu se stovkami lékařů různých specializací, zdravotních sester i partnerů sjezdu a to
na zcela nové, virtuální platformě, navazující na zkušenosti z loňského září.
Do zákulisí přípravy této významné akce
nás nechal nahlédnout prof. MUDr. Miloš
Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA, předseda Organizačního výboru sjezdu.
Tradiční podoba sjezdů České kardiologické společnosti (ČKS), spojená s brněnským výstavištěm, byla vloni přerušena kvůli pandemii covid-19 a byla v září
2020 nahrazena virtuální podobou. Zcela
nový formát, narychlo postavené studio
v Charvátově sálu III. interní kliniky VFN,
streaming na webu společnosti a na kanálu
youtube nám díky pozitivním ohlasům jak
přednášejících, tak především posluchačů,
dodaly energii pro transformaci nejen této
nejdůležitější vzdělávací akce, ale i pro další aktivity společnosti ve virtuální podobě
– sjezdy asociací a pracovních skupin, odborné webináře, podcasty a jiné.
Letošní sjezd České kardiologické společnosti je velkou výzvou, a to především
na úrovní profesionalizace akcí tohoto
formátu. V jedenácti dnech kongresu bude
prezentováno více než 350 abstrakt (http://
www.cksonline.cz/29-vyrocni-sjezd-cks/

program.php?p=vypis), dominantně v režii v jednotlivých kardiologických odborností, s akcentací na nové postupy
diagnostiky a léčby kardiovaskulárních
onemocnění. Veškeré prezentace budou
tradičně k dispozici členům společnosti
na webu v segmentu Kardio 365, dále samozřejmě ve zkrácené podobě na youtube
a nově na sociálních sítích. Jednou z novinek letošní akce je právě provázanost
podstatných částí odborného programu
a sociálních sítí. Požádali jsme pracovní skupinu Kardio 35 pod vedením pana
doktora Kaly o nominaci mladých kardiologů z jednotlivých pracovišť napříč celou
republikou, kteří budou denně zveřejňovat
to nejpodstatnější formou např. podcastů
a jiných formátů vhodných pro nejsledovanější sociální sítě.
Z provizorního studia se měníme na
plně digitální formát profesionálního rozměru, který budeme po celou dobu sjezdu
provozovat z jednoho bodu se zabezpečenou dostatečnou kapacitou a stabilitou
internetu. Přednášející budou prezentovat

z centrálního místa s garantovanou kvalitou přenosu a datového toku. Po registraci na sjezd se divák dostává do vstupního
místa, které mu nabídne jak možnost sledování v přednáškovém sále, tak i prohlídku virtuálních výstav partnerů akce.
Pevně věříme, že tato akce s předpokladem více než 3600 unikátních připojení
s průměrnou účastí 400–600 lékařů na semináři, s archivací dat a s možností kdykoliv si prezentace zopakovat, nás dostává na
technickou i odbornou úroveň digitálních
sjezdů Evropské kardiologické společnosti
a jistě bude milníkem vývoje moderních
forem vzdělávání ve zdravotnictví třetího
tisíciletí.
Neopomenutelnou výhodou letošního
virtuálního sjezdu ČKS je možnost retrospektivního shlédnutí všemi registrovanými účastníky. Pasivní registrace je dokonce možná až do posledního dne konání
sjezdu, tj. do 24. hod dne 21. 5. Zároveň je
vysoká šance ke shlédnutí skutečně všech
přednášek dle vlastního výběru, což při
klasickém průběhu kongresu (v několika
sálech paralelně) není možné.
Mgr. Helena Šklubalová
Foto: ČKS
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profesní ocenění

Cenu Anežky České získala vrchní sestra
kardiovaskulárního oddělení FN Ostrava
Prestižní profesní ocenění za celoživotní zásluhy a rozvoj ošetřovatelství letos získala Mgr. Ludmila
Klemsová, Ph.D., vrchní sestra kardiovaskulárního oddělení Interní a kardiologické kliniky FN Ostrava.
Cenu Anežky České jí udělil výbor České kardiologické společnosti. Ludmila Klemsová spojila s kardiologií
téměř celý svůj profesní život, ve fakultní nemocnici pracuje od roku 1983 a po celou dobu významně
rozvíjí obor kardiologická sestra.
Prestižní profesní ocenění za celoživotní zásluhy a rozvoj ošetřovatelství letos
získala Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.,
vrchní sestra kardiovaskulárního oddělení Interní a kardiologické kliniky FN
Ostrava. Cenu Anežky České jí udělil
výbor České kardiologické společnosti.
Ludmila Klemsová spojila s kardiologií
téměř celý svůj profesní život, ve fakultní
nemocnici pracuje od roku 1983 a po celou dobu významně rozvíjí obor kardiologická sestra.
Cena Anežky České za rozvoj ošetřovatelství v tomto oboru jí byla předána na
slavnostním zahájení XXIX. výročního
sjezdu České kardiologické společnosti
v Praze. „Je to pro mě samozřejmě čest
být v jakési elitní skříňce české kardiologie, ale není to jen mé ocenění, je to
ocenění celého ošetřovatelství v kardiologii,“ uvedla magistra Klemsová, která
je také držitelkou Čestného ocenění za
celoživotní dílo v ošetřovatelství v anketě
Sestra roku.
Ocenit každoročně nejen lékaře-kardiologa, ale také kardiologickou sestru,
navrhla před několika lety výboru České
kardiologické společnosti, jménem výboru pracovní skupiny kardiologických ses-

ter a spřízněných profesí, právě Ludmila
Klemsová. „Činnost magistry Klemsové
je velmi známá v rámci činnosti celého
výboru České kardiologické společnosti.
Díky ní získávají zdravotní sestry stále
více povědomí o kardiologické problematice. Její přínos v oblasti vzdělávání sester v kardiologii je naprosto mimořádný.
Výbor společnosti si tedy považuje za velkou čest vyznamenat ji tímto oceněním,“
uvedl prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.,
FESC, FCMA, předseda České kardiologické společnosti.
Odbornost, zkušenost, profesionalita,
pozitivní energie, organizační schopnosti,
empatie. Těmito vlastnostmi charakterizuje svou kolegyni MUDr. Marian Branny, Ph.D., primář kardiovaskulárního
oddělení FN Ostrava a dodává: „Cena
Anežky České, udělená paní Lídě Klemsové, je oceněním její práce, úsilí a zejména odborného přínosu v oblasti péče
o kardiologicky nemocné. Je to prestižní
ocenění, kterého se dostává pouze vynikajícím osobnostem, a jsme hrdí, že tuto
osobnost máme na naší klinice.“
Ludmila Klemsová je vrchní sestrou kardiovaskulárního oddělení Interní
a kardiologické kliniky FN Ostrava od

roku 2010 a je mimo jiné i zakladatelkou
a organizátorkou Kongresu kardiologických sester. Jeho zatím poslední, již XIII.
ročník, proběhl v září roku 2019. Oceněná sestra se intenzivně věnuje studentům,
přednáší, publikuje a ve volném čase preferuje cyklo- i vysokohorskou turistiku,
práci na zahradě a vycházky s čtyřnohým
členem rodiny.
Zdroj: Fakultní nemocnice Ostrava
foto: ČKS

Cena Anežky České
V roce 1234 byly z iniciativy Anežky České, dcery Přemysla Otakara I., založeny v Praze Na Poříčí a u sv. Františka špitály
pro chudé a nemocné.
Na základě bohatých zkušeností s ošetřovatelskou prací vypracovala Anežka účelný systém a konkrétní pravidla pro
ošetřování nemocných. Péče, kterou tyto klášterní špitály poskytovaly, byla ve své době na velmi vysoké úrovni. Anežka
Česká je pokládána za zakladatelku a patronku českého ošetřovatelství. Proto ocenění nese její jméno.
Kdo může být nominován?
 Nominovaný musí splňovat alespoň dvě kritéria z níže uvedených:
 nelékařský zdravotnický pracovník s praxí v kardiologii nad 5 let
 publikační činnost zaměřená na problematiku ošetřovatelství v kardiologii (min. 2 články v posledních 5 letech)
 přednášková činnost na odborných konferencích zaměřená na problematiku ošetřovatelství v kardiologii
(min. 2 příspěvky v posledních 5 letech)
 zásluhy o rozvoj oboru ošetřovatelství v kardiologii
Nominaci navrhuje zaměstnavatel či klinika.
Zdroj: Česká kardiologická společnost
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doporučení

Knižní novinka

CO NÁS ČEKÁ V PORODNICI
A CO DOMA?
MUDr. Milena Dokoupilová, MUDr. Martin Gregora
Narození dítěte je událost, která změní dosavadní pravidla vztahu dvou lidí a fungování rodiny. Přibude spousta nečekaných
starostí, vyvstane množství otázek. Naše
kniha si klade za úkol tyto otázky zodpovědět a zbavit tak rodiče pocitu nejistoty.
Kniha provází maminku prvními dny, týdny
a měsíci po porodu. Je napsaná tak, aby
se dala přečíst i během krátkého pobytu
v porodnici a aby se novopečená maminka
rychle seznámila s problematikou kojení,
ošetřování, ale i s očkováním dítěte. Zvláštní kapitolu pak představují předčasně narozené děti a speciﬁka péče o ně. Kniha
je souborem praktických rad od zkušených
lékařů – pediatra a neonatologa.

Doporučená cena 299 Kč

Vychází v květnu 2021

Naše cena 239 Kč

Objednávejte na e-mailu: knihy@eezy.cz
32

EEZY Publishing, s.r.o.
32
Zdravotnictví
a medicína,
4/2021
Zdravotnictví
a medicína,
5/2021
Na
Pankráci
1618/30, 148 00 Praha 4

www.eezy.cz
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Dvojitá protilátka chrání před mutacemi
koronaviru
Protilátka vyvinutá mezinárodním týmem vědců je účinná na všechny hlavní mutace koronaviru. Potvrdily
to preklinické studie prováděné v Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR a v Českém centru
pro fenogenomiku v centru BIOCEV. Na objevu se podílely týmy vědců ze Švýcarska, USA, Itálie, Švédska
a České republiky.
Vědci ověřili, že tzv. dvojité protitátky přesvědčivě fungují proti všem třem dosud
známým dominantním mutacím viru –
britské, jihoafrické i brazilské. Překvapivým
zjištěním bylo, že koronavirus dokáže mutovat opravdu velice rychle – v laboratoři se
stal odolným vůči standardním monoklonálním protilátkám už za pouhé dva dny.
Dobrá zpráva ale je, že proti nově vyvinuté
dvojité protilátce mutovat nedokázal.
Dvojitou neboli bispecifickou protilátku vyvinuli švýcarští vědci z Biomedicínského výzkumného ústavu v Bellinzoně
(Institute for Research in Biomedicine).
Jako základ použili různé protilátky z krve
pacientů, kteří prodělali covid-19.

Neskutečně rychlé mutace
Tyto přirozené protilátky se běžně používají při léčbě pacientů, mají ale velkou slabinu
– virus proti nim dokáže získat odolnost,
a léčba pak neúčinkuje. „U kontrolních
myší, které jsme léčili jen touto monoklonální protilátkou, virus neskutečně rychle mutoval a stal se rezistentní již během
pouhých dvou dnů. To nikdo nečekal a ani
předtím nepozoroval. Je to velký vykřičník
z hlediska používání protilátek proti covidu-19,“ říká Daniel Růžek z Parazitologického ústavu BC AV ČR a Výzkumného
ústavu veterinárního lékařství, který vedl
preklinickou studii. Z tohoto důvodu je
potřeba používat směsi různých protilátek,
což je ovšem produkčně složité a drahé.
Právě proto švýcarští vědci vytvořili
bispecifickou protilátku, v níž spojili dvě
přirozené protilátky do jedné molekuly.
Přineslo to několik nesporných výhod. Jednak tato molekula nahrazuje drahou směs
přirozených protilátek za zlomek nákladů,
což z ní činí ideálního kandidáta pro léčbu
i v chudších oblastech světa. Jednak molekula cílí současně na dvě nezávislá místa
ve struktuře viru, což mu brání uniknout
útoku, ale i mutovat, a tak vykazuje bispecifická protilátka vysokou účinnost.
„Víme, že naše protilátka funguje na
všechny tři dominantní mutace viru – brit-

Obr.

Animace viru SARS-CoV-2 a nově vyvinuté protilátky

skou, jihoafrickou i brazilskou. Na základě
strukturních modelací lze předpokládat,
že bude účinná i na další minoritní mutace,“ uvádí Daniel Růžek s vysvětlením, že
je nepravděpodobné, aby virus nově zmutoval na obou dvou místech, kam bispecifická protilátka míří, a současně si zachoval
schopnost být plně virulentní.
Navíc, jak prokázaly testy, bispecifickou
protilátku lze použít jak pro léčbu nakaženého pacienta, tak i preventivně podobně
jako očkování, přičemž ochrana je okamžitá a může trvat několik týdnů nebo měsíců.

Výjimečné myší modely
Úspěchu preklinického testování bylo
možné dosáhnout především díky unikátnímu myšímu modelu, který speciálně
pro infekci SARS-CoV-2 vyvinuli vědci
z Českého centra pro fenogenomiku, národní výzkumné infrastruktury v centru
BIOCEV. „Běžnou laboratorní myš totiž
koronavirus nenapadá, a nelze ji proto na
výzkum použít. Jelikož vhodný model ke
studiu infekce a terapie nebyl dostupný,
vyvinuli jsme model na novém principu,
využívající AAV-vektor (podobný jako
u některých vakcín), který vnese do experimentálního zvířete právě hACE, který
je vstupní branou koronaviru do buňky.
Model je poměrně unikátní i ekonomický
a velmi dobře reprezentuje těžké případy

nemoci, které pozorujeme u člověka,“ vysvětluje vedoucí fenogenomického centra
Radislav Sedláček.
Vysoká účinnost a celková charakteristika nové bispecifické protilátky jsou
klíčovým argumentem pro zahájení klinické studie u lidí. Výzkumné konsorcium již
v současnosti vede jednání s potenciálním
farmaceutickým partnerem.
Na preklinické studii se vedle Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích a Českého centra pro fenogenomiku
ve Vestci u Prahy podílely Výzkumný ústav
veterinárního lékařství v Brně, Ústav organické chemie a biochemie v Praze a Vojenský zdravotní ústav v Těchoníně.

Projekt Virologického centra
Úspěchy českých vědců v oblasti výzkumu koronaviru a jejich okamžité efektivní
zapojení do boje proti pandemii dokazují,
že české know-how patří ke světové špičce.
V České republice je však virologický výzkum roztříštěný do menších laboratoří na
několika institucích a dosud chybí vhodná
infrastruktura na národní úrovni, která by
jej sjednotila a poskytla adekvátní základnu
pro jeho další rozvoj. Potřebný impuls by
mohlo přinést zamýšlené Virologické centrum, pro nějž vyjednává Akademie věd ČR
podporu na vládní úrovni.
Zdroj a foto: AV ČR
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Škodlivé látky v ovzduší způsobují
neefektivní pohyb spermií
Znečištěný vzduch má významně negativní vliv na zdraví lidí – to je všeobecně známá skutečnost. Badatelé
z Ústavu experimentální medicíny AV ČR i dalších vědeckých institutů v Česku se dlouhodobě zabývají
sledováním nejrizikovějších lokalit, mezi něž u nás patří Ostravsko coby jedno z nejvíce znečištěných míst
v celé Evropské unii. Dlouhodobá studie o městských strážnících zkoumá, jaký vliv má znečištěné ovzduší
na jejich zdraví. Zvýšená koncentrace škodlivin působí negativně na některé geny i pohyb spermií.
Vědci ověřili, že tzv. dvojité prolitátky přesvědčivě fungují proti všem třem dosud známým
dominantním mutacím viru – britské, jihoafrické i brazilské. Překvapivým zjištěním bylo,
že koronavirus dokáže mutovat opravdu velice rychle – v laboratoři se stal odolným vůči
standardním monoklonálním protilátkám
už za pouhé dva dny. Dobrá zpráva ale je, že
proti nově vyvinuté dvojité protilátce mutovat
nedokázal.
Dvojitou neboli bispecifickou protilátku
vyvinuli švýcarští vědci z Biomedicínského
výzkumného ústavu v Bellinzoně (Institute for
Research in Biomedicine). Jako základ použili
různé protilátky z krve pacientů, kteří prodělali covid-19.
Tyto přirozené protilátky se běžně používají při léčbě pacientů, mají ale velkou slabinu – virus proti nim dokáže získat odolnost,
a léčba pak neúčinkuje. „U kontrolních myší,
které jsme léčili jen touto monoklonální protilátkou, virus neskutečně rychle mutoval a stal
se rezistentní již během pouhých dvou dnů.
To nikdo nečekal a ani předtím nepozoroval.
Je to velký vykřičník z hlediska používání
protilátek proti covidu-19,“ říká Daniel Růžek
z Parazitologického ústavu BC AV ČR a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, který vedl preklinickou studii. Z tohoto důvodu
je potřeba používat směsi různých protilátek,
což je ovšem produkčně složité a drahé.
Právě proto švýcarští vědci vytvořili bispecifickou protilátku, v níž spojili dvě přirozené
protilátky do jedné molekuly. Přineslo to několik nesporných výhod. Jednak tato molekula nahrazuje drahou směs přirozených protilátek za zlomek nákladů, což z ní činí ideálního
kandidáta pro léčbu i v chudších oblastech
světa. Jednak molekula cílí současně na dvě
nezávislá místa ve struktuře viru, což mu brání
uniknout útoku, ale i mutovat, a tak vykazuje
bispecifická protilátka vysokou účinnost.
„Víme, že naše protilátka funguje na
všechny tři dominantní mutace viru – britskou, jihoafrickou i brazilskou. Na základě
strukturních modelací lze předpokládat, že
bude účinná i na další minoritní mutace,“
Zdravotnictví
a medicína,
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Obr.

Faktory, které ovlivňují expresi DNA

uvádí Daniel Růžek s vysvětlením, že je nepravděpodobné, aby virus nově zmutoval na
obou dvou místech, kam bispecifická protilátka míří, a současně si zachoval schopnost být
plně virulentní.
Navíc, jak prokázaly testy, bispecifickou
protilátku lze použít jak pro léčbu nakaženého pacienta, tak i preventivně podobně
jako očkování, přičemž ochrana je okamžitá
a může trvat několik týdnů nebo měsíců.
Úspěchu preklinického testování bylo
možné dosáhnout především díky unikátnímu myšímu modelu, který speciálně pro infekci SARS-CoV-2 vyvinuli vědci z Českého
centra pro fenogenomiku, národní výzkumné
infrastruktury v centru BIOCEV. „Běžnou
laboratorní myš totiž koronavirus nenapadá, a nelze ji tak na výzkum použít. Jelikož
vhodný model ke studiu infekce a terapie nebyl dostupný, vyvinuli jsme model na novém
principu, využívající AAV-vektor (podobný
jako u některých vakcín), který vnese do experimentálního zvířete právě hACE, který je
vstupní branou koronaviru do buňky. Model
je poměrně unikátní i ekonomický a velmi
dobře reprezentuje těžké případy nemoci, které pozorujeme u člověka,“ vysvětluje vedoucí
fenogenomického centra Radislav Sedláček.

Vysoká účinnost a celková charakteristika
nové bispecifické protilátky jsou klíčovým argumentem pro zahájení klinické studie u lidí.
Výzkumné konsorcium již v současnosti vede
jednání s potenciálním farmaceutickým partnerem.
Na preklinické studii se vedle Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích
a Českého centra pro fenogenomiku ve Vestci
u Prahy podílely VÚ veterinárního lékařství
v Brně, ÚOCHB v Praze a Vojenský zdravotní
ústav v Těchoníně.

Projekt Virologického centra
Úspěchy českých vědců v oblasti výzkumu
koronaviru a jejich okamžité efektivní zapojení do boje proti pandemii dokazují, že české
know-how patří ke světové špičce. V České republice je však virologický výzkum roztříštěný
do menších laboratoří na několika institucích
a dosud chybí vhodná infrastruktura na národní úrovni, která by jej sjednotila a poskytla adekvátní základnu pro jeho další rozvoj.
Potřebný impuls by mohlo přinést zamýšlené
Virologické centrum, pro nějž vyjednává Akademie věd ČR podporu na vládní úrovni.
Zdroj a foto: AV ČR

věda a výzkum

Buněčné elektrárny zkracují hojení ran
více než o třetinu
Spojením krevních destiček a kmenových buněk se dá ovlivnit a výrazně zlepšit hojení povrchových
ran, zjistil tým vědců z Francie a České republiky. Klíčovou roli hrají mitochondrie, zvané také buněčné
elektrárny, které putují mezi krevními destičkami a mezenchymálními kmenovými buňkami. Na výzkumu,
jehož závěry publikoval časopis Cell Metabolism, se podíleli odborníci z Biotechnologického ústavu AV ČR.
Říznutí při krájení zeleniny nebo povrchové
rány třeba při sportu. Nejde o život ohrožující zranění, přesto dokážou znepříjemnit život.
V budoucnu by však na ně mohla existovat
účinnější léčba než jenom náplast a čas. Hlavní
roli v ní hrají drobné „buněčné elektrárny“, jak
se také mitochondriím někdy říká. Jejich funkcí je zajištění energie, kterou buňky potřebují
pro svůj růst a další činnosti.

Zlepšené vlastnosti
Vědci z Biotechnologického ústavu AV ČR
spolu s kolegy z francouzské Université ParisSud zjistili, jak tyto drobné organely využít rovněž pro rychlejší regeneraci ran. Ví se, že krevní destičky zvyšují aktivitu mezenchymálních
kmenových buněk, což jsou zárodečné buňky,
které mají schopnost přetvořit se v buňky jiné.
Hrají důležitou roli například při léčbě a reparaci poškozených tkání. Mechanismus působení ale odborníci dosud neznali.
Česko-francouzský tým přišel na to, že při
spojení krevních destiček a mezenchymálních
kmenových buněk dochází k přenosu mitochondrií, což mění vlastnosti těchto buněk.

Výsledkem je lepší hojivá schopnost. Pokusy
probíhaly jak na oddělených buňkách, tak i na
živých zvířatech, konkrétně myších.
„Náš přínos spočívá zejména v tom, že
jsme poskytli unikátní speciálně upravené
myší modely, které mají červené mitochondrie,“ vysvětluje Jiří Neužil, vedoucí laboratoře
molekulární terapie Biotechnologického ústavu AV ČR. Pomocí těchto modelů pak společně ukázali, že mitochondrie z krevních destiček přecházejí do zárodečných buněk.
„Ukázalo se, že samotné mezenchymální kmenové buňky zrychlují hojení ran asi
o dvacet procent. Ovšem ve směsi s krevními
destičkami dokonce až o čtyřicet, což slibuje
nadějné praktické využití,“ upozorňuje vědec.
Jak konkrétně by mohlo vypadat, zatím nechce
spekulovat.
Důležitým poznatkem ovšem je, že krevní
destičky, které se smíchají s mezenchymálními
kmenovými buňkami, musejí mít plně funkční
mitochondrie. Pokud jsou poškozené, hojení
ran se nezkracuje.
Vědci z Biotechnologického ústavu AV ČR
a Université Paris-Sud tímto výzkumem navázali na předchozí výsledky, při nichž se zjistilo,

že rakovinné buňky bez mitochondriální DNA
„kradou“ mitochondrie z ostatních buněk. Bez
toho by nemohly znovuzahájit proces dýchání,
což je pro tvorbu a růst nádorů zcela zásadní.
Obě pracoviště se v současnosti snaží přijít
na to, jak přesně se mitochondrie z krevních
destiček do mezenchymálních kmenových
buněk dopravují. Za tímto účelem připravila
takzvané transgenní myši. U nich je možné selektivně odstranit protein Miro1, který je pro
přenos důležitý.

Nadějný MitoTam
Studiem mitochondrií se Jiří Neužil zabývá
dlouhodobě. Zajímá ho jejich role při léčbě
rakoviny. Podařilo se mu vyvinout látku MitoTam, která se v současné době připravuje
na druhou fázi klinických testů. O nových
přístupech k léčbě nádorů se zaměřením na
mitochondrie pronesl nedávno přednášku,
kterou je možné zhlédnout v záznamu.
Jan Klika
Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, ve spolupráci
s Biotechnologickým ústavem AV ČR
Foto: Shutterstock; BÚ AV ČR
▼ Inzerce
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Infekce vyvolané lidskými
papilomaviry a možnosti prevence
Lidské papilomaviry (HPV) jsou příčinou onemocnění rakoviny děložního hrdla a některých dalších
invazivních či neinvazivních lézí v anální oblasti, oblasti hlavy či krku. HPV viry jsou také původci
genitálních bradavic (kondylomat) a mohou způsobovat rekurentní respirační papilomatózu. K prevenci
těchto onemocnění jsou v současné době celosvětově dostupné různé typy vakcín.
Lidský papilomavirus (HPV) je sexuálně přenosný neobalený virus tvořený dvoušroubovicí DNA napadající epitel kůže a sliznic, jenž
je spojený s rozvojem řady anogenitálních
a orofaryngeálních infekcí postihujících ženy
i muže. HPV je považovaný za lidský karcinogen a podle míry onkogenního potenciálu
jsou jednotlivé typy viru klasifikovaný jako
vysocerizikové (HPV-hr) a nízkorizikové
(HPV-lr). HPV-hr zahrnují genotypy 16, 18,
26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66,
68, 73, 82, zatímco mezi HPV-lr jsou řazeny
genotypy 6, 11, 42, 40, 43, 44, 54, 61, 72, 81.
Onkogenní potenciál některých HPV genotypů nebyl doposud určen. Vysocerizikové typy

16 a 18 jsou zodpovědné za téměř 70 % všech
výskytů rakoviny děložního hrdla a za 90 %
případů análního karcinomu. Dále mohou
být původci vaginálního a penilního karcinomu či karcinomů hlavy a krku. Nízkorizikové
typy 6 a 11 jsou převážně původci genitálních
bradavic a laryngeálního papilomu (rekurentní respirační papilomatóza, RRP).
K přenosu viru dochází nejčastěji sexuálním stykem v důsledku kontaktu sliznic,
vertikálně z matky na dítě či pouhým kožním
kontaktem s nakaženým. Ve výjimečných
případech byl zjištěn také přenos z kontaminovaných předmětů. Rizikovými faktory
pro rozvoj infekce je promiskuita, nechráně-

Obr. 1
Incidence zhoubných nádorů hrdla děložního v mezinárodním srovnání. ASR(W) – počet nově diagnostikovaných
nádorů na 100 000 žen věkově standardizovaný na světový věkový
standard. 			
Zdroj: GLOBOCAN 2018
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ný styk, užívání orálních kontraceptiv nebo
koitarché v časném věku. Globální prevalence viru je odhadována na 12%, s nejvyšším rizikem u osob ve věku 18–25 let. Mezi
sexuálně aktivními jedinci je celoživotní riziko výskytu HPV infekce přibližně 75%. Ve
většině případů se však jedná o subklinický
průběh a 90 % infekcí je eliminováno během
2 let v důsledku aktivace buněčné a následně
protilátkové imunity. Malá část případů přechází do perzistující formy s klinickými projevy typickými pro jednotlivé genotypy.
Virus se replikuje a je kompletován výhradně v buněčném jádru. Napadá keratinocyty vrstevného dlaždicového epitelu. Exprese

Obr. 2
Mortalita zhoubných nádorů hrdla děložního v mezinárodním srovnání. ASR(W) – počet zemřelých na nádor na 100 000
žen věkově standardizovaný na světový věkový standard. 		
			
Zdroj: GLOBOCAN 2018

prevence
genu viru je regulována podle stupně diferenciace napadených keratinocytů. Genom viru
kóduje 6 regulačních proteinů. Proteiny E1,
E2 a E4 jsou zodpovědné za replikaci, translaci, kompletaci a stimulaci růstu viru. Regulační proteiny E5, E6 a E7 jsou virové onkogeny,
jejichž exprese je spojená s rozvojem maligní
tranformace napadených buněk. Genom viru
dále obsahuje 2 geny pro strukturální proteiny tvořící kapsidu viru v keratinocytech ve
fázi terminální diferenciace.
Rakovina děložníha hrdla je po karcinomu prsu a kolorektálním karcinomu třetí
nejčastější typ rakoviny vyskytující se u žen.
Onemocnění se rozvíjí v průběhu dekád po
přechodu HPV infekce do perzistující formy. Postupně dochází k progresi prekancerózních cervikálních lézí do vyšších stadií
prekanceróz či do stadia rakoviny. Zpočátku
neinvazivní karcinom pak může přejít v průběhu 10–30 let do maligní formy, pokud nedojde k zahájení terapie. Mezi faktory, které
korelují s progresí onemocnění do závažnějších stadií, patří koinfekce dalšími sexuálně
přenosnými chorobami, např. chlamydiovou
infekcí, herpes simplex či HIV. Kouření je
považováno za faktor přispívající k významnému zvýšení rizika. Prevence onemocnění
ve formě cervikální cytologie, tedy odběr buněk z hrdla děložního, vedla v ČR k významnému snížení výskytu onemocnění.
Přibližně 60 % karcinomů orofaryngu je
zapříčiněno HPV-hr typu 16, jenž se podílí
také na rozvoji asi 20 % všech nádorů hlavy
a krku. Prevalence těchto nádorů je až 4x
vyšší u mužů a vyskytují se nejčastěji v okolí
kořene jazyka a tonsil. V porovnání s HPV
-negativním orofaryngeálním karcinomem
jsou HPV-pozitivní pacienti celkově v lepším
zdravotním stavu a mají lepší prognózu. Rizi-

kovými faktory pro HPV-pozitivní karcinom
hlavy a krku jsou orální sex a věk do 60 let,
zatímco HPV-negativní nádory se vyskytují
spíše u pacientů starších 60 let a jejich prevalence souvisí s vyšší konzumací alkoholu
a kouřením.
HPV viry dále způsobují anální rakovinu a rakovinu penisu. Prekurzorem anální
rakoviny je anální intraepiteální neoplazie.
Rizikovým faktorem je anální pohlavní styk,
kdy může dojít k poranění sliznice a přenosu
infekce, dále jsou ohroženi imunokompromitovaní pacienti (např. HIV-pozitivní pacienti a pacienti po transplantaci).
Genitální bradavice (kondylomata) jsou
benigní léze vyskytující se v anogenitální oblasti. Jejich vznik a rozvoj podporuje macerace a nedostatečná hygiena. Prevalence onemocnění v populaci je přibližně 1%. Klinické
projevy zahrnují několik typů kondylomat –
drobné papuly, květákovité léze či ploché
plaky, jež mohou mít barvu kůže, růžovou či
nahnědlou. Kvůli nevzhlednému kosmetickému vzhledu mají kondylomata negativní
vliv na kvalitu života pacientů. Terapie spočívá v jejich invazivním odstraňování, např.
kryoterapeuticky či laserovou ablací.
Nejúčinnější metodou prevence proti
HPV infekcím je očkování. V současnosti
jsou dostupné 3 typy vakcín lišící se poskytovanou ochranou vůči různým HPV genotypům. První generace vakcín zahrnuje bivalentní vakcínu Cervarix proti genotypům
HPV-hr 16 a 18, jež jsou nejčastějšími původci cervikálního karcinomu, a kvadrivalentní vakcínu Gardasil rozšířenou o ochranu
proti HPV-lr 6 a 11, které způsobují genitální bradavice. Nejnovějším typem vakcíny je
nonavalentní Gardasil 9, účinný navíc proti
genotypům 31, 33, 45, 52 a 58, jež jsou pů-

vodci dalších méně často se vyskytujících
typů cervikálního karcinomu. Vakcíny také
zamezují rozvoji prekancerózních změn, jež
by mohly později vést ke vzniku karcinomu.
Pro všechny tři dostupné vakcíny je pro jedince ve věku od 9 do 14 let schváleno dvoudávkové očkovací schéma, které bylo zavedeno podle závěrů z klinických dat. Hodnocení
imunitní odpovědi u jedinců s původním
3-dávkovým režimem bylo srovnatelné. Pro
jedince ve věku od 15 let je doporučováno
3-dávkové schéma.
Vakcíny obsahují viru-podobné partikule
(VLP) daných HPV genotypů, jež v organismu indukují tvorbu neutralizačních protilátek. Uvedené vakcíny se liší v množství a počtu obsažených antigenů, v druhu adjuvans
a v druhu použitého produkčního rekombinantního mikroorganismu. Cervarix využívá
pro získání VLP vektor bakuloviru v buňkách
Trichoplusia ni, zatímco zdrojem antigenů
Gardasilu je kvasinkový produkční systém.
Vakcína Cervarix je indikována k prevenci premaligních anogenitálních lézí a cervikálních a análních karcinomů. Vakcíny Gardasil
zahrnují v indikaci navíc genitální bradavice.
Doposud nebyla žádná z vakcín schválená pro
prevenci rakoviny penisu či orofaryngeálního
karcinomu. Současné nové trendy ve vývoji vakcín proti HPV infekcím jsou zaměřené
proti onkogenním proteinům E6 a E7.
Obavy z rozšíření dalších genotypů, jež
nejsou ve vakcíně zahrnuty, se po zavedení
očkování nepotvrdily. Preventivní screening
formou cervikální cytologie by měl být dodržován i u očkovaných žen. Podle výsledků
z řady národních studií přispělo očkování
k významnému snížení prevalence cervikálních lézí a genitálních bradavic.
Mgr. Kateřina Štulíková
▼ Inzerce

Očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti lidskému papilomaviru jsou
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění tehdy, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého
do dovršení čtrnáctého roku věku. Uvedené skupině pojištěnců jsou hrazeny dvě dávky očkování.
Starší věkové kategorie si v případě zájmu o očkovaní proti HPV hradí vakcíny samy.
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR v rámci bonusového programu příspívá těmto pojištěncům
až 1000 Kč na očkování proti HPV, K tomu navíc nabízí další příspěvek až 500 Kč na preventivní
vyšetření LBC (liquid based cytology, HPV mRNA), které slouží k včasnému zachycení rakovinných
buněk v oblasti děložního hrdla. Příspěvek na toto vyšetření je určen všem, kromě pojištěnek ve
věku 35 a 45 let, které jej mají hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
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Incidence nespavosti narůstá
Poruchy spánku jsou oblastí medicíny, která je podrobována neustálému výzkumu. V současné době
totiž incidence nespavosti narůstá, a to nejen vlivem změn běžných denních stereotypů, ale i kvůli
socioekonomickým potížím, z toho pramenící úzkosti, izolovanosti, stresu. Zvýšený výskyt nespavosti je
také u pacientů po prodělání onemocnění covid-19.
V terapii insomnie je prvořadě doporučována nefarmakologická léčba – psychoterapie. Nejlepší efekt dosahuje kognitivně
behaviorální terapie. Teprve pokud tato
terapie není účinná nebo se pro pacienta
nehodí, je indikována medikace. V terapii
hypnotiky se sleduje jejich účinnost pomocí následujících ukazatelů: zkrácení
latence usnutí, prodlouženi trvání spánku,
zkrácení počtu probuzení, tolerance dávky, vliv na denní činnosti, i podle toho,
v jaké části noci působí.

Farmakologická terapie
insomnie
Agonisté benzodiazepinových receptorů
(GABA agonisté)
BZD hypnotika
Benzodiazepiny (BZD) signifikantně
zkracují latenci usnutí, počet a délku probuzení a tak zlepšují kontinuitu spánku.
Reziduální spavost, anterográdní amnézie
a hlavně příznaky z vysazení nebo přerušení terapie zvyšují jejich potenciál ke
vzniku abúzu. Neselektivita a relativně
dlouhodobý poločas jsou předpokladem
pro reziduální účinek. Náhlé vysazení je
spojováno s rebound efektem. Jednotlivé BZD se liší od sebe v nástupu a trvání
účinku. Triazolam, midazolam (krátkodobě působící BZD) jsou doporučovány
k léčbě nespavosti s poruchami usínání,
temazepam, oxazepam, alprazolam
(střednědobě působící BZD) k léčbě nespavosti s poruchami navození i udržení
spánku. Guidelines European Sleep Re-

Tab.

search Society (ESRS) doporučují BZD
v krátkodobé léčbě (≤ 4 týdny), nikoliv
v léčbě dlouhodobé.
Nebenzodiazepinová hypnotika
Zolpidem – signifikantně zkracuje latenci
usnutí, redukuje počet probuzení. V dávce
5–10 mg je indikován ke krátkodobému
užití při potížích s navozením i udržením
spánku. Podle doporučení FDA mají být
iniciační dávky zolpidemu sníženy na 5 mg.
Důvodem je možnost vyšších ranních
hladin zolpidemu v krvi, které mohou
ovlivňovat aktivity vyžadující bdělost. Zaleplon – v dávkách 5–20 mg zkracuje latenci
usnutí, ale nemá takový efekt na udržení
spánku. Proto je indikován u pacientů,
kteří nemohou usnout. Vzhledem k jeho
krátkému účinku ho lze podávat i během
noci, maximálně však 4 hodiny před
plánovaným probuzením. Ve srovnávací studii se zolpidemem byl popsán jeho
lepší psychomotorický profil a menší vliv
na kognitivní funkce. Zopiklon – jde
o racemickou směs opticky aktivních stereoizomerů stejné molekuly. V dávkách
3,75–7,5 mg na noc zkracuje latenci usnutí
a počet probuzení a prodlužuje dobu
spánku. Pro delší dobu eliminace jsou
popisovány účinky přetrvávající přes den.
Eszopiklon (S-zopiklon) je čistý S izomer, jehož účinky jsou odlišné od účinků
racemické směsi. Pro navození hypnotického účinku dostačuje dávka 1–3 mg.
Eszopiklon má eliminační poločas 6 hodin.
Dle SPC je možné jej ve výjimečných případech kontinuálně používat po dobu až

6 měsíců. Studie a léčebná praxe v USA
prokazují jeho pozitivní účinky na spánek
(zkrácení latence usnutí, snížení počtu
probuzení, neovlivňuje denní aktivity).
Eszopiklon byl uveden na trh zemí EU v letošním roce a významně rozšiřuje terapeutické možnosti léčby insomnie.
Nebenzodiazepinová hypnotika jsou
dobře tolerována, nežádoucí účinky jsou
popisovány jako mírné. Vyskytují se častěji
při podání vyšších dávek – ospalost, bolesti hlavy, poruchy paměti, závratě, gastrointestinální potíže, halucinace, noční můry,
protrahované stavy NREM parasomnie.
Jsou metabolizována enzymem CYP3A4,
pozornost je třeba při podávání inhibitorů
tohoto enzymu (imipramin, chlorpromazin, ketokonazol) či induktorů (rifampin).
Stejně jako BZD jsou i nebenzodiazepinová hypnotika doporučována ESRS ke krátkodobé léčbě (≤ 4 týdny), v dlouhodobé
terapii doporučována nejsou.
Melatonin a jeho agonisté
Agonisté melatoninu – ramelteon, tasimelteon. Určeny jsou pro pacienty s insomnií s prodlouženou dobou usínání.
Protože nepůsobí na GABA receptory,
mají málo nežádoucích účinků (závratě,
nauzea, únava, vliv na kognici, na psychomotoriku) a nemají potenciál k abúzu. Pro
krátký poločas rozpadu se nedoporučuje
podávat u pacientů s potížemi udržení
spánku. Jsou metabolizovány mnoha CYP
enzymy, zvýšenou pozornost je třeba mít
při podávání fluvoxaminu (CYP1A2 inhibitor), ketokonazolu (CYP3A4 inhibitor),

Rozdělení hypnotik podle typu působení – charakteru nespavosti

Potíže s navozením spánku

eszopiklon, ramelteon, temazepam, triazolam, zaleplon, zolpidem

Potíže s udržením spánku

doxepin, eszopiklon, temazepam, suvorexant, zolpidem

Další preparáty používané při řešení potíží s navozením
nebo udržením spánku

difenhydramin, melatonin, tiagabin, trazodon, L-tryptofan,
valeriana

Zdroj: Sateia MJ, Buysse DJ, Krystal AD, Neubauer DN, Heald JL. Clinical Practice Guideline for the Pharmacologic Treatment of Chronic Insomnia in Adults:
An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med 2017; 13: 307–349.
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klinická praxe
fluconazolu (CYP2C9 inhibitor), rifampinu (CYP3A4 induktor). Melatonin je užíván v offlabel léčbě sekundární insomnie
např. u jatlagu či směnného provozu.
V ČR má indikaci k léčbě krátkodobé
nespavosti charakterizované zhoršenou
kvalitou spánku u pacientů ve věku 55 let
a více.

Volně prodejné preparáty
Užívání antihistaminik jako hypnotik není doporučováno, mají potenciál

k rychlé toleranci, minimální efektivitu
v navozování spánku, mohou redukovat
jeho kvalitu a objevuje se i reziduální
ospalost. Nezanedbatelnou úlohu v terapii insomnie hrají rostlinné preparáty,
zejména na bázi valeriány (účinkuje na
GABAergní přenos). Lehkou sedaci způsobuje na trhu vcelku snadno dostupný
L-tryptofan, prekurzor serotoninu. Je
obsažen také v mléce nebo v pivu bohatším na chmel. V rámci doporučení ESRS
jsou terapie světlem a cvičení uváděny
jako potenciální adjuvantní terapie v léčbě insomnií.
Hypnotika mají své nezastupitelné
místo v léčbě nespavosti. Před jejich preskripcí je nutné zjistit důvody, které k nespavosti vedou. Volba preparátu závisí
na druhu nespavosti, typu pacienta, jeho
komorbiditách, případně další medikaci.
Proti krátkodobému podávání není námitek. Přechází-li stav do chronicity, léčba
by měla být řízena specialistou (neurolog,
psychiatr, somnolog). Jedině tak lze dosáhnout uspokojivého efektu a vyvarovat
se nežádoucím účinkům z neefektivní preskripce.
Mgr. Helena Šklubalová

Ilustrační foto: Shutterstock

Antidepresiva
V léčbě nespavosti je využíván sedativní
efekt antidepresiv. Doxepin v dávce 3 a 6 mg
zvyšuje efektivitu spánku. Na iniciaci
spánku nemá vliv. Pacienty (i vyššího
věku) je dobře tolerován (žádné anticholinergní nežádoucí účinky ani ovlivnění
paměti), reziduální efekt druhý den není
popisován. Doxepin je metabolizován
CYP2C19 a CY-P2D6. Antagonisté orexinových receptorů – suvorexant v dávce
10 a 20 mg je užíván jak pro navození, tak
i pro udržení spánku. Je dobře tolerován,
v porovnání s nebenzodiazepinovými hypnotiky má mírný potenciál k abúzu. Doporučená dávka je 10–20 mg (i u věkové
kategorie 65+), nutné je podávat jej maximálně 7 hodin před plánovaným probuzením. Je metabolizován enzymem CYP3A.

Offlabel přípravky
Nejužívanější je trazodon. Jako hypnotikum je užíván v nízkých dávkách 50–100
mg. Dávky vyšší než 100 mg mohou vyvolat anticholinergní efekt a ortostatickou hypotenzi s pády. Mirtazapin působí sedaci
histaminových H1 receptorů. Doporučená
dávka je mezi 7,5–30 mg, vyšší dávky mohou vyrušit hypnotický efekt. Mezi hlavní
nežádoucí účinky patří anticholinergní
efekt, nárůst hmotnosti, sekundární syndrom neklidných končetin. Obdobné nežádoucí účinky mají amitriptylin a nortriptylin – anticholinergní efekt, ortostatická
hypotenze, převodní poruchy. Nejsou
vhodné pro starší populaci. Podle doporučení ESRS jsou sedativní antidepresiva
efektivní v léčbě krátkodobé nespavosti,
dlouhodobá léčba není doporučována.
Hypnotický efekt antipsychotik by měl být
využíván jen u pacientů, kde je základní indikace k předpisu těchto látek. Antiepileptika gabapentin a neurontin mohou zlepšovat spánek, mechanismus účinku není jasný.
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nabídka práce
Gynclin s.r.o.,
Lovosická 440/40, Praha 9 přijme

LÉKAŘE/LÉKAŘKU NA ODDĚLENÍ:
NEUROLOGICKÉ  PLICNÍ  ARO-JIP
OČNÍ  DĚTSKÉ  INTERNÍ
CHIRURGICKÉ (LÉKAŘ ABSOLVENT L1, POPŘ. L2)
Kontakt: Ivana Kačírková, e-mail: personalni@nemst.cz, tel:.: +420 723 430 161, 383 314 125

Inzerce ▼

Nabízíme:

Kontakt:
Tel.: 604 440 000
E-mail: gynlink@gynlink.cz

• práci v moderní nemocnici s širokým spektrem základních i specializovaných oborů
• zajímavé finanční ohodnocení
• maximální podpora vzdělávání
• přátelské pracovní prostředí
• ubytování, stravování, 5 týdnů dovolené, příspěvek na životní pojištění, možnost rekreace
na Šumavě, zvýhodněné telefonní tarify, slevy v nemocniční lékárně, nepovinná očkování
• využití dětské skupiny
• stipendia pro budoucí lékařské i nelékařské profese

Centrum léčby pohybového aparátu
patří mezi přední zdravotnická zařízení
se specializovanou péči v oblasti
ortopedie a rehabilitace.

Podrobné informace o nemocnici jsou k dispozici na
webu www.nemst.cz a facebookovém profilu @nemocnicest

Právě mezi sebe hledáme kolegu
nebo kolegyni:

měsíčník Zdravotnictví a medicína

Zdravotnictví a medicína

číslo 5/2021
www.zamcasopis.cz
Redakční rada ZAM
Zdravotnictví
a medicína
prof. MUDr.
Tomáš Zima, DrSc.,
MBA (předseda)
MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
Zdravotnictví
medicína
prof. MUDr. MilanaLukáš,
CSc.
doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
Mgr. Jana Nováková, MBA
prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, FESC, FACC
MUDr. Ondřej Tefr
prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
MUDr. Jana Vojtíšková
prof. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D.

Adresa redakce:
Zdravotnictví a medicína,
Zdravotnictví
EEZY Publishing, s.r.o.
a medicína
Na Pankráci
1618/30, 148 00 Praha 4, zam@eezy.cz
Inzerce
obchod@eezy.cz
Foto na obálce
Zdravotnictví
Shutterstock.com
a medicína
DISTRIBUCE TITULU
Předplatné pro Českou republiku vyřizuje:
SEND Předplatné, spol. s r.o.,
Ve Žlíbku 1800/77, hala A3, 193 00 Praha 9,
Zdravotnictví
tel.: 225 985 225, mobil: 777 333 370
a medicína
e-mail:
mf@send.cz, www.send.cz
Objednávky do zahraničí:
Mediaservis, s. r. o., Zákaznické centrum,
Vídeňská 995/63, 639 63 Brno, tel. 532 165 165,
e-mail: export@mediaservis.cz
Objednávky SR:
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Oddelenie inej formy predaja
P.O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3
tel.: +421 2 4989 3568, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

Redakce
Mgr. Markéta Mikšová, e-mail: zam@eezy.cz
Bc. Petra Hátlová, e-mail: zam1@eezy.cz
Mgr. Helena Šklubalová, e-mail: zam2@eezy.cz
Mgr. Kateřina Štulíková, e-mail: zam3@eezy.cz
PhDr. Jana Jílková, e-mail: editor@eezy.cz

Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí
všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.
Předplatné se automaticky prodlužuje.
Vydavatel a redakční rada nenesou odpovědnost
za obsah inzerátů ani jiných materiálů komerční povahy.

Projektový a kreativní manažer, technické zpracování
Radek Koňařík, e-mail: konarik@eezy.cz

Snímky označené jako „Shutterstock“ jsou použity
na základě licence od Shutterstock.com.

Vydává EEZY Publishing, s.r.o.
Na Pankráci 1618/30, 148 00 Praha 4, IČ: 28086660

Tisk Grafotechna Plus, s.r.o.
Číslo dáno do tisku 17. 5. 2021
Přetisk a jakékoli šíření pouze se souhlasem vydavatele.
Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC.
© EEZY Publishing, s.r.o., 2021
Evidenční číslo MK ČR: E 20524, ISSN 2336-2987

40

Nabízíme:
• pracovní poměr na plný
nebo částečný úvazek
• 5 týdnů dovolené
• práci se špičkovou přístrojovou
technikou
• příjemné, moderní pracovní prostředí
s jasně definovanými postupy a procesy
• profesionální podporu ze strany
zdravotních sester a skvělý pracovní
kolektiv
• motivující finanční ohodnocení
• podporu dalšího profesního
a jazykového vzdělávání
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Inzerce ▲

Kontakt: Mgr. Edita Klavíková, MBA, e-mail: hlavni-sestra@nemst.cz, tel.: +420 721 513 566, 383 314 114

Požadujeme:
• zkušenost z ambulantní praxe
• znalost provádění UZ screeningů
u těhotných (není podmínkou)
• vysoce profesionální přístup ke klientele

všeobecnou sestru
na lůžkové oddělení
ortopedie
Nabízíme:
• náborový příspěvek 10 000Kč
• směnný provoz
• možnost plného
nebo částečného úvazku
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na stravování
• stabilní kolektiv rodinného typu
Pracoviště u metra na Praze 9.
Požadujeme:
• odbornou způsobilost v oboru
Těšíme se na Váš životopis.
Kontakt:
E-mail: renata.miltova@mediterra.cz
www.clpa-mediterra.cz

Inzerce ▲

VŠEOBECNOU NEBO PRAKTICKOU SESTRU NA LŮŽKOVÝCH
ODDĚLENÍCH, ERGOTERAPEUTA/ERGOTERAPEUTKU

lékaře v oboru gynekologie
a porodnictví

Chirurgie Prosek s.r.o.,
Lovosická 440/40, Praha 9 přijme

všeobecnou/praktickou
sestru na chirurgickou
ambulanci
Nabízíme:
• zkrácený pracovní úvazek
• nebo dohodu o provedení práce
• práce je vhodná i pro důchodkyně
Kontakt:
Tel.: 606 689 966
MUDr. Petr Veselka
E-mail: petr.ves@email.cz

Inzerce ▲

Nemocnice Strakonice, a.s. přijme:

Odborná konference

Zdravotnictví 2022
16.–17. 9. 2021, Hotel Grandior Praha

Předběžný program odborné konference Zdravotnictví 2022
1. den, čtvrtek 16. 9. 2021
Moderátorka konference Ing. Gabriela Štěpányová
13.00–14.00

Vystoupení předsedy vlády
a ministra zdravotnictví ČR

2. den, pátek 17. 9. 2021
1. SÁL
9.00–11.20

Ing. Andrej Babiš
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
14.00–15.30

15.30–15.50

Shrnutí pandemické krize v číslech
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

15.50–16.10

Ing. Helena Rögnerová

Politická debata
Rozvoj českého zdravotnictví
2022–2025, digitalizace, financování
zástupci politických stran ANO, SPD,
KSČM, ČSSD, koalice SPOLU,
Piráti a Starostové

Ing. David Šmehlík, MHA
Ing. Tomáš Groh
MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.
MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA
2. SÁL
9.00–10.30

Dopady pandemie covid-19 na fond
veřejného zdravotního pojištění
Evropská farmaceutická strategie

Mgr. Filip Vrubel

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M
16.25–16.40

Etiketa pro lékaře, zdravotníky
a pomáhající profese

Lékárenství a léková politika
Podpora českého farmaceutického průmyslu,
překážky generické léčby, dostupnost léčiv
v ČR a benchmark s EU
Odborný moderátor:
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M

Ing. Zdeněk Kabátek
16.10–16.25

Nemocnice – úhrady v roce 2022,
kompenzační vyhlášky a úhrady,
personalistika, telemedicína

Ing. Daniel Horák
Mgr. Irena Storová, MHA*

16.40–17.10

Coffee break

Reálná dostupnost léčivých přípravků
v lékárnách v ČR – jak ji měřit, jak ji
vyhodnocovat, jak s ní pracovat

17.10–18.40

Regionální zdravotnictví

PharmDr. Jiří Stránský

Ladislav Špaček

Odborný moderátor:
MUDr. Martin Kuba

10.30–11.20

3. SÁL
9.00–11.20

Ing. Vlastimil Vajdák

Odborný moderátor:
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA
18.40

Dlouhodobá péče

Potřeba reformy dlouhodobé péče v ČR
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.

Společenský večer

Dlouhodobá péče z pohledu klienta a pacienta
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Pomezí zdravotně-sociálních služeb
MUDr. Milan Cabrnoch, MBA
Generální partner

Primární péče jako pilíř péče dlouhodobé
MUDr. Petr Šonka

Pořadatelé

Dostupnost paliativní péče v dlouhodobé péči
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
11.20

Networking lunch
*V jednání

Změny v programu vyhrazeny

ZDRAVOTNICTVÍ

2022

odborná konference
Generální partner

Pořadatelé

Unie zaměstnavatelských svazů ČR a EEZY Events & Education s.r.o.
vás srdečně zvou na odbornou konferenci

ZDRAVOTNICTVÍ 2022
pořádanou pod záštitou a za osobní účasti předsedy vlády
Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Petra Arenbergera
Hlavní partneři

Partneři odborné sekce

16.–17. 9. 2021, Hotel Grandior Praha,
Na Poříčí 1052/42, 110 00 Praha-Florenc

