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INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY VZDċLÁVACÍCH PROGRAMģ PRO SPECIALIZAýNÍ
OBORY LÉKAěģ VE VċCI ZAPOýÍTÁNÍ PRAXE NA PRACOVIŠTI POSKYTUJÍCÍM
VŠECHNY TYPY LģŽKOVÉ PÉýE O PACIENTY S ONEMOCNċNÍM COVID-19
NEBO O PACIENTY, KTEěÍ ONEMOCNċNÍ COVID-19 PRODċLALI A JEJICH AKTUÁLNÍ
ZDRAVOTNÍ STAV JE DģSLEDKEM ONEMOCNċNÍ COVID-19
9 Zapoþítání praxe na pracovišti poskytujícím všechny typy lĤžkové péþe o pacienty
s onemocnČním covid-19 nebo o pacienty, kteĜí onemocnČní covid-19 prodČlali a jejich
aktuální zdravotní stav je dĤsledkem onemocnČní covid-19
Do vzdČlávání ve vlastním specializovaném výcviku se zapoþítává minimálnČ polovina doby,
po kterou lékaĜ v období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2021 vykonával povolání lékaĜe
na pracovišti poskytujícím všechny typy lĤžkové péþe o pacienty s onemocnČním covid-19
nebo o pacienty, kteĜí onemocnČní covid-19 prodČlali a jejich aktuální zdravotní stav je
dĤsledkem onemocnČní covid-19, maximálnČ však 12 mČsícĤ.
Délku doby, která mĤže být do vzdČlávání ve vlastním specializovaném výcviku zapoþtena,
urþí školitel lékaĜe.
V pĜípadČ sporu rozhodne garant oboru, do kterého je lékaĜ zaĜazen, pĤsobící
u poskytovatele zdravotních služeb, u kterého byla zapoþítávaná praxe vykonána.
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SPECIFICKÉ LÉýEBNÉ PROGRAMY (SLP)
ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ
V OBDOBÍ ýERVENEC – ZÁěÍ 2021
Odbor léþiv a zdravotnických prostĜedkĤ (OLZP) – 1. 10. 2021
Ref: Mgr. Miroslava Linhartová tel: 224 972 396
Ministerstvo zdravotnictví, ve smyslu § 2 odst. 3 vyhlášky þ. 228/2008 Sb., o registraci léþivých
pĜípravkĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zveĜejĖuje odsouhlasené specifické léþebné programy
humánních léþivých pĜípravkĤ.
ýERVENEC 2021
Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu

Sotorasib (AMG 510) 120 MG, potahované tablety, 120X120MG
600
Amgen Inc., One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California (CA)
91320 - 1799, USA
Clinigen Ireland Limited, Lismore, Co. Waterford, P51 HH76, Irsko.
Amgen s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1
ZpĜístupnČní neregistrovaného léþivého pĜípravku Sotorasib pro léþbu
dospČlých pacientĤ (mužĤ a žen) s pĜedléþeným, neresekabilním lokálnČ
pokroþilým nebo metastazujícím nemalobunČþným karcinomem plic
(NSCLC) s mutací KRAS p.G12C, pro které neexistuje úþinná léþebná
alternativa.
PracovištČ:
1. Onkologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
U Nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2,
2. Klinika pneumologie a ftizeologie, Fakultní nemocnice PlzeĖ,
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 PlzeĖ-Bory,
3. Klinika pneumologie, Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2,
180 81 Praha 8 – LibeĖ,
4. Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova
185/6, 779 00 Olomouc,
5. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno,
Jihlavská 20, 625 00 Brno,
6. MasarykĤv onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno,
7. Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Fakultní nemocnice
v Motole, V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5.

Platnost léþebného
programu

souhlas platí do 31. þervence 2022.

Název léþivého
pĜípravku (LP)

PROTAMINSULFAT LEO PHARMA 1400 HEPARIN-ANTIDOT
I.E./ML (ANTI-HEPARIN IU/ML) injekþní a infuzní roztok, ampule,
5X5ML
40 000
CENEXI SAS 52, rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-sousBois, Francie

Poþet balení LP
Výrobce LP

4

VĚSTNÍK MZ ČR

Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu

Platnost léþebného
programu

Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu
Platnost léþebného
programu
Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu

Platnost léþebného
programu
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Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 – Malešice
LEO Pharma s.r.o., Lomnického 1705/7, Nusle, 140 00 Praha 4
ZajištČní léþivého pĜípravku s léþivou látkou protamin sulfát pro léþbu
pĜedávkování nebo krvácení bČhem léþby heparinem nebo
nízkomolekulárním heparinem (low molecular weight heparin, LMWH), k
neutralizaci antikoagulaþních úþinkĤ heparinu nebo LMWH pĜed akutní
operací a ke zvrácení antikoagulaþních úþinkĤ heparinu pĜi
kardiopulmonálním bypassu.
PracovištČ:
Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lĤžkové péþe.
souhlas platí do 30. þervna 2023.

ANTROLIN 0,3% + 1,5% CREMA RETTALE, rektální krém, tuba,
1X30G (nifedipin + lidokain hydrochlorid)
15 000
New. Fa. Dem. S.r.l., Viale Ferrovie dello Stato – Zona Ind. ASI, Giugliano
in Campania, Itálie
ARDEZ Pharma, spol. s r.o., KosoĜ, V Boroviþkách 278, okres Praha západ, PSý 252 26
ARDEZ Pharma, spol. s r.o., KosoĜ, V Boroviþkách 278, okres Praha západ, PSý 252 26
Léþba análních fisur a proktalgie obecnČ spojené s hypertonií análního
svČraþe.
PracovištČ:
Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lĤžkové péþe.
souhlas platí do 31. þervence 2023.
UX007 (triheptanoin) olej pro perorální podání, 1 lagena x 500ml
144
Ultragenyx Pharmaceutical Inc., 60 Leveroni Court, Novato,
CA 94949, USA,
Almac Clinical Services (Ireland) Limited, Finnabair Industrial Estate,
Dundalk, Co. Louth, A91P9KD, Irsko
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
ZajištČní a možnost použití neregistrovaného léþivého pĜípravku UX007
v rámci specifického léþebného programu pro léþbu dČtského pacienta,
který trpí dČdiþnou poruchou ȕ-oxidace mastných kyselin s dlouhým
ĜetČzcem (deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin
s dlouhým ĜetČzcem) a má tČžkou poruchu srdeþní funkce.
PracovištČ:
Klinika dČtského a dorostového lékaĜství VFN a 1.LF UK, Ke Karlovu
455/2, 128 08 Praha 2.
souhlas platí do 31. þervence 2023.
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SRPEN 2021
Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu

Entrectinib 100 mg, tvrdé tobolky k otevĜení, 7x100mg; Entrectinib
100 mg, tvrdé tobolky, 30x100mg; Entrectinib 200 mg, tvrdé tobolky,
30x200mg
Entrectinib 100 mg, tvrdé tobolky k otevĜení, 7x100mg - 396
Entrectinib 100 mg, tvrdé tobolky, 30x100mg - 306
Entrectinib 200 mg, tvrdé tobolky, 30x200mg - 252.
Roche Pharma AG, Emil-Barell-Strasse 1, D-79639, Grenzach-Wyhlen
NČmecko
GP Grenzach Productions GmbH, Emil-Barell-Strasse 7, 796 39 GrenzachWyhlen, NČmecko; DHL Solutions Fashion GmbH, In de Au 9,
611 97 Florstadt, NČmecko.
Roche s.r.o., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8.
Léþba pacientĤ s lokálnČ pokroþilým nebo metastatickým solidním nádorem
s potvrzenou fúzí genu NTRK, u kterých již byly vyþerpány možnosti léþby
schválenou nebo pĜijatelnou standardní terapií nebo terapií s potenciálním
efektem, a kteĜí nebyli léþeni TRK inhibitory. Léþba pacientĤ s lokálnČ
pokroþilým nebo metastatickým NSCLC s potvrzenou fúzí genu ROS1
s mozkovými metastázami, kteĜí nebyli dĜíve léþeni krizotinibem
(crizotinibum) nebo jiným ROS1 inhibitorem a pro které není dostupná jiná
vhodná léþba.
PracovištČ:
Centra vysoce specializované onkologické péþe - Komplexní onkologická
centra (KOC):
x Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec
Králové;
x Pardubická krajská nemocnice, a.s., Kyjevská 44, 530 03 Pardubice,
ve spolupráci s Radiologickým centrem spoleþnosti Multiscan, s.r.o.,
Okruhová 1135/44,155 00 Praha 5;
x Fakultní Nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8,
ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 a Fakultní Thomayerovou
nemocnicí, VídeĖská 800/5, 140 59 Praha 4;
x Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc;
x Fakultní nemocnice PlzeĖ, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 PlzeĖ;
x Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
ve spolupráci s ÚstĜední vojenskou nemocnicí, U Vojenské
nemocnice 1200, 162 00 Praha 6, Nemocnicí na Homolce,
Roentgenova 2/37, 150 30 Praha 5 a Proton Therapy Center,
Budínova 2437/1a, 180 00 Praha 8;
x Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, 460 01 Liberec I Staré mČsto;
x Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíþkovo nábĜeží 600,
762 75 Zlín;
x MasarykĤv onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno,
ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v BrnČ, PekaĜská 664/53,
656 91 Brno;
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Krajská zdravotní, a.s., Sociální péþe 3316/12A, 401 13 Ústí
nad Labem; s místem poskytování zdravotních služeb: V Podhájí 21,
401 13 Ústí nad Labem a Nemocnice Chomutov, Kochova 1185,
403 12 Chomutov;
x Nemocnice ýeské BudČjovice, a.s., Boženy NČmcové 585/54,
370 01 ýeské BudČjovice;
x Nemocnice Jihlava, pĜíspČvková organizace, Vrchlického 59,
586 01 Jihlava;
x Nemocnice Nový Jiþín, a.s., PurkyĖova 2138/16, 741 01 Nový Jiþín;
x Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava –
Poruba;
x Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50,
100 34 Praha 10.
souhlas platí do 31. prosince 2021.
x

Platnost léþebného
programu

Název léþivého
pĜípravku (LP)

Poþet balení LP

Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu

Platnost léþebného
programu

BENZETACIL 1.200.000 IU prášek a rozpouštČdlo pro injekþní suspenzi,
(1 injekþní lahviþka s práškem 1.200.000 IU benzathini benzylpenicillinum
+ 1 ampulka 4 ml agua pro injectione)
BENZETACIL 2.400.000 IU prášek a rozpouštČdlo pro injekþní suspenzi,
(1 injekþní lahviþka s práškem 2.400.000 IU benzathini benzylpenicillinum
+ 1 ampulka 6 ml agua pro injectione)
BENZETACIL 1.200.000 IU (šarže R002; doba použitelnosti 30. 11. 2022)
- 1614
BENZETACIL 2.400.000 IU (šarže R001; doba použitelnosti 30. 11. 2022)
- 790
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A., ŠpanČlsko

ARDEZ Pharma, spol. s r.o., KosoĜ, V Boroviþkách 278, okres Prahazápad, PSý 25226
ARDEZ Pharma, spol. s r.o., KosoĜ, V Boroviþkách 278, okres Prahazápad, PSý 25226
Dle pĜíbalové informace (PIL): léþba a profylaxe infekcí vyvolaných
bakteriemi citlivými na penicilin: hemolytické a viridující streptokoky, zlatý
stafylokok neprodukující penicilinázu, gonokoky, spirochety a klostridie
u dČtí a dospČlých. VýbČr a dávkování pĜíslušného pĜípravku pro každého
pacienta jsou na rozhodnutí lékaĜe reflektující aktuální doporuþené postupy
a Koncesus používání antibiotik I. (penicilinová antibiotika) vypracované
Subkomisí pro antibiotickou politiku ýeské lékaĜské spoleþnosti
J. E. PurkynČ, z.s., v souladu se zásadami národní antibiotické politiky.
PracovištČ:
Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lĤžkové péþe.
souhlas platí do 30. listopadu 2022.

ČÁSTKA 12/2021

Název
léþivého
pĜípravku
(LP)
Poþet balení
LP
Výrobce LP
Distributor
LP
PĜedkladatel
léþebného
programu
Cíl
léþebného
programu

Platnost
léþebného
programu
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CAMPATH 30MG/ML, injection, for intravenous infusion after dilution,
injekþní lahviþka, 3X1ML (alemtuzumab)
560
Genzyme Limited, 37 Hollands Road, Haverhill, CB9 8PU, Velká Británie
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 – Vokovice,
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 – Vokovice,
ZajištČní léþivého pĜípravku s léþivou látkou alemtuzumab pro léþbu:
- dospČlých pacientĤ s chronickou lymfocytární leukemií (CLL), kteĜí jsou
refrakterní na léþbu standardními pĜípravky registrovanými v ýeské
republice, dospČlých pacientĤ s T-prolymfocytární leukemií,
- dospČlých pacientĤ s CLL indukovanou autoimunní hemolytickou anémií þi
autoimunitní
trombocytopenií,
s
dalšími
lymfoproliferativními
onemocnČními.
OšetĜující lékaĜi by mČli postupovat v souladu s doporuþením ýeské skupiny
pro chronickou lymfocytární leukémii ýeské hematologické spoleþnosti ýeské
lékaĜské spoleþnosti J. E. PurkynČ (Doporuþení pro diagnostiku a léþbu chronické
lymfocytární leukemie (CLL) 2021; odkaz https://cll.cz/sites/default/files/202101/Doporu%C4%8Den%C3%AD_%C4%8CSCLL_2021_final_28012021_web.pdf
PracovištČ:
x Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno,
Jihlavská 20, 625 00 Brno,
x Interní klinika – hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
U nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2,
x Ústav hematologie a krevní transfúze, U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2,
x IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové,
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové,
x Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,
Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10,
x Hematologicko-onkologické oddČlení, Fakultní nemocnice PlzeĖ, Alej
Svobody 80, 304 60 PlzeĖ-Lochotín,
x Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova
185/6, 779 00 Olomouc,
x Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5,
708 52 Ostrava-Poruba.
souhlas platí do 31. srpna 2023.

ZÁěÍ 2021
Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP

PENTATOP 100 MG KAPSELN, tvrdé tobolky, 50X100MG
(dinatrii cromoglicas)
84 000
Pädia GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim, NČmecko
AV Medical CZ s.r.o, Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4
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AV Medical CZ s.r.o, Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4
ZajištČní léþivého pĜípravku s léþivou látkou dinatrii cromoglicas k léþbČ
potravinové alergie, u které je karence alergenĤ nemožná. Léþivý pĜípravek
je urþen pro dČti od 2 mČsícĤ vČku a dospČlé pacienty. V souþasné dobČ se
nedoporuþuje užívání léþivého pĜípravku u kojencĤ v prvních dvou mČsících
života (u pĜedþasnČ narozených dČtí o odpovídající dobu déle).
PracovištČ:
Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lĤžkové péþe
poskytující péþi v oborech alergologie a klinické imunologie.
souhlas platí do 31. srpna 2024.
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METODICKÝ NÁVOD
K ěEŠENÍ PROBLEMATIKY SEXUÁLNċ PěENOSNÝCH INFEKCÍ
V ýESKÉ REPUBLICE

Ministerstvo zdravotnictví vydává na základČ § 80 odst. 1 písm. a) zákona þ. 258/2000 Sb.,
o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 258/2000 Sb.“), metodický návod k Ĝešení problematiky sexuálnČ
pĜenosných infekcí v ýeské republice (ýR) a doporuþuje poskytovatelĤm zdravotních služeb
k zabezpeþení prevence a omezení jejich dalšího šíĜení podle nČho postupovat.
Dohled nad Ĝešením sexuálnČ pĜenosných infekcí je upraven právními pĜedpisy uvedenými
v pĜíloze þ. 5.
ýl. 1
Úþel vydání metodického pokynu
Metodický pokyn je zamČĜen na problematiku sexuálnČ pĜenosných infekcí z pohledu
legislativního, diagnostického pĜístupu, organizace péþe a základních personálních pĜedpokladĤ
venerologických pracovišĢ. PĜináší struþný výþet základních i ménČ þastých projevĤ jednotlivých
infekcí tak, aby umožnil snadnČjší orientaci ve stávajících legislativních opatĜeních
a diagnostickém pĜístupu k tČmto nemocem zdravotníkĤm všech odborností i mimo
dermatovenerologická pracovištČ.
ýl. 2
SexuálnČ pĜenosné infekce (Sexually Transmitted Infections - STI) - úvod
Jedná se o infekce pĜenášené nejþastČji pĜi sexuálním kontaktu (koitálním, análním i orálním), þasto
s asymptomatickým nebo oligosymptomatickým prĤbČhem. DĜíve byly oznaþovány STD - sexually
transmitted diseases (sexuálnČ pĜenosné choroby), toto oznaþení je bČžnČ užíváno dodnes. ýasto se
v þeštinČ užívá oznaþení pohlavní nemoci (PN) nebo pohlavnČ pĜenosné nákazy (PPN). Právnický
pojem venerických nemocí není v zákonech definován obecnČ, nýbrž jsou vČtšinou taxativnČ
vypoþítány, poprvé v zákonČ z roku 1922.
Do skupiny STI zejména náleží:
x

Pohlavní nemoci (jejich hlášení vymezeno §1, odst. 2 písm. e) vyhlášky þ. 306/2012 Sb.,
o podmínkách pĜedcházení vzniku a šíĜení infekþních nemocí a o hygienických požadavcích
na provoz zdravotnických zaĜízení a ústavĤ sociální péþe (dále jen „vyhl. þ. 306/2012Sb.“):

1) pĜíjice (syfilis)
2) kapavka (gonorrhoea)
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3) mČkký vĜed (ulcus molle)
4) lymphogranuloma venereum (þtvrtá pohlavní nemoc)
5) granuloma venereum (Donovanosa)

x

Další sexuálnČ pĜenosné infekce jsou vyvolány zástupci z rĤzných skupin pĤvodcĤ:

1) bakterie – urogenitální chlamydiové infekce (pĤvodce Chlamydia trachomatis sérotypy
D-K), urogenitální nekapavþité infekce – zpĤsobené mykoplasmaty, ureaplasmaty,
streptokoky, stafylokoky, enterokoky, komplex bakteriální vaginózy, ostatní aerobní
a anaerobní bakterie (Gardnerela, Bacteroides, Mobiluncusaj.)
2) viry – HIV, HPV, HSV2 (HSV1), CMV, VHB, VHD v pĜípadČ aktivní VHB, VHC, VHA
(u mužĤ mající sex s muži (MSM)), virus moluscum contagiosum
3) houby – Candida albicans, Torulopsis (Candida) glabrata aj.
4) protozoa – Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histolitica,
Cryptosporidium
5) vermes – Oxyuris vermicularis
6) arthropoda – scabies (Sarcoptes scabiei), pediculosis pubis (Phthirus pubis)
Výskyt STI je významným indikátorem spoleþenských, socio-psychologických a výchovných jevĤ.
Tato onemocnČní mají úzkou interdisciplinární vazbu s pĜíbuznými obory medicíny, pĜedevším
s gynekologií, neonatologií, urologií, infektologií, interním lékaĜstvím, neurologií, oþním
lékaĜstvím a psychiatrií.
V pĜípadČ záchytu STI u HIV pozitivního pacienta spolupracuje infektolog pĜíslušného HIV centra
úzce s dermatovenerologickým pracovištČm jak v oblasti diagnostiky a léþby, tak i depistážní
a dispenzární péþe.
Pro STI je typické a významné, že se sdružují a vznikají tak smíšené infekce s rĤznou inkubaþní
dobou, rĤznou manifestací nebo asymptomatickým prĤbČhem, ovlivnČním podanými antibiotiky
(i lokálními) a s rĤznými terapeutickými pĜístupy, takže mĤže dojít k zásadnímu zkreslení projevĤ
onemocnČní. VýznamnČ usnadĖují vstup viru HIV do organismu a pĜenos infekce na další osobu
(poruchou bariérové funkce a atrahováním k HIV vnímavých bunČk). ýetná onemocnČní oboru
dermatovenerologie jsou dĤležitým monitorem infekce HIV. Epidemiologie, diagnostická
a preventivní opatĜení jsou ve znaþné míĜe pro všechny STI shodná.
Epidemiologie
Vývoj výskytu sledovaných STI v ýR po roce 1989 je setrvale nepĜíznivý s opakovanými
obdobími vzestupu a poklesu. V období po roce 2000 se zejména u syfilis, a po roce 2010
i u nového onemocnČní lymphogranuloma venereum (infekce Chlamydia trachomatis sérovary
L1 – L3), potvrdil stoupající trend výskytu STI u populaþních skupin ve vyšším riziku infekce.
RovnČž alarmující je vzestup rezistence k antibiotikĤm u Neisseria gonorrhoeae.
Veškerá opatĜení, vþetnČ preventivních aktivit, musí být vedena cílenČ a koordinovanČ. Velice
dĤležitá je kooperující síĢ všech pracovišĢ.
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NejdĤležitČjší zásady péþe:
x

Praxe se opírá o odborná doporuþení mezinárodních organizací v oblasti veĜejného zdraví,
jako jsou Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), SvČtová zdravotnická
organizace (WHO), Mezinárodní unie proti sexuálnČ pĜenosným infekcím (IUSTI)
a Evropské dermatologické fórum (EDF).

x Z dĤvodĤ spoleþenské citlivosti, morálních i ekonomických dopadĤ STI je poskytována
preventivní, léþebná a dispenzární péþe na dermatovenerologickém pracovišti pĜímo (bez
doporuþení praktického lékaĜe) každému, kdo o ní požádá.
x Pro správnou funkci dermatovenerologické péþe je nejdĤležitČjší provázaná a vzájemnČ
spolupracující síĢ všech dermatovenerologických pracovišĢ v celém státČ, která spoþívá
pĜedevším ve vzájemné pomoci pĜi vyhledávání kontaktĤ a zdrojĤ onemocnČní, pĜi hlášení,
léþení a kontrolách.
x První vyšetĜení pĜi podezĜení na STI je povinen provést každý dermatovenerolog. Není-li to
možné v plném rozsahu (nedostateþné vybavení ambulance, nedostupnost specializovaných
vyšetĜení), pĜedá pacienta, po Ĝádném pouþení, na lépe vybavené pracovištČ nebo do
páteĜního pracovištČ venerologické péþe (páteĜní STI pracovištČ). Pouþení a doporuþení na
vyšší pracovištČ potvrdí pacient svým podpisem. Po stanovení diagnózy mĤže být nemocný
vrácen k léþení, dispenzarizaci, kontrolám a dalším úkonĤm dle dohody na pĤvodní
(vysílající) pracovištČ.
LéþebnČ preventivní péþe je poskytována:
x Dermatovenerologickými pracovišti v rozsahu základní diagnostické, léþebné, depistážní
a dispenzární péþe. Péþi, kterou nemohou poskytnout (pro nedostateþné vybavení,
nedostupnost vyšetĜení) delegují, po dohodČ, na vyšší pracovištČ, úzce spolupracují
s pracovištČm poskytujícím komplexní péþi a s orgány ochrany veĜejného zdraví (OOVZ).
x Dermatovenerologickými pracovišti v rozsahu základní i specializované diagnostické,
léþebné, depistážní a dispenzární péþe, odborného vedení, mezioborové spolupráce,
spolupráce s OOVZ.
x PáteĜními pracovišti venerologické péþe (páteĜní STI pracovištČ) poskytujícími nepĜetržitČ
komplexní venerologickou péþi, vþ. zajištČní dostupnosti lĤžkové péþe. PáteĜní STI
pracovištČ dbá na aktualizaci a vedení kartoték dispenzarizovaných pacientĤ, Ĝádné hlášení
STI, spolupracuje s OOVZ a Registrem pohlavních nemocí (RPN). Má možnost provádČt
specializovanou diagnostiku vþ. STI, které se v ýR bČžnČ nevyskytují. Je školícím
pracovištČm pro postgraduální vzdČlávání lékaĜĤ i všeobecných sester. Návrh na zĜízení
páteĜních STI pracovišĢ provádí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ýR (MZ)
výbor ýeské dermatovenerologické spoleþnosti ýeské LékaĜské spoleþnosti Jana
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Evangelisty PurkynČ (ýDS ýLS JEP). Seznam páteĜních STI pracovišĢ je uveden na
webových stránkách ýDS ýLS JEP (www.derm.cz) a je každý rok pravidelnČ kontrolován
a aktualizován.
Hlášení potvrzených pĜípadĤ, pĜípadnČ podezĜení na pĜípad sexuálnČ pĜenosné infekce:
x

Hlášení je povinné pro každého poskytovatele zdravotních služeb. Hlášení se podává místnČ
pĜíslušnému OOVZ, který provádí dozor nad PN, validaci dat a vkládání do RPN. Na této
þinnosti se v rámci OOVZ podílí lékaĜ – obvykle dermatovenerolog.
a) Pro shora vyjmenované pohlavní nemoci – syfilis, kapavku, lymphogranuloma
venereum, mČkký vĜed a granuloma venereum na tiskopisu „Hlášení pohlavní nemoci“
(vyhl. þ. 306/2012 Sb., vzor tiskopisu v - pĜíloze þ. 1) do RPN.
b) Pro ostatní sexuálnČ pĜenosné infekce na tiskopisu „Hlášení infekþní nemoci“
(vyhl. þ. 306/2012 Sb., vzor tiskopisu v - pĜíloze þ. 2) do Informaþního systému infekþní
nemoci (ISIN),

x FormálnČ, hlavnČ z dĤvodĤ zvládnutí epidemiologických opatĜení a surveillance infekcí, se
pĜi hlášení dodržuje územní uspoĜádání státu. S osobami s pĜechodným bydlištČm delším
než 4 mČsíce se zachází jako s trvale bydlícími. PĜedávání zdravotnické dokumentace
vychází ze zákona þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich
poskytování. Originál dokumentace zĤstává u pĤvodního poskytovatele zdravotních služeb
a kopie se pĜedává na spolupracující pracovištČ. Cizinci s dlouhodobým nebo trvalým
povolením k pobytu (rezidenti) jsou ošetĜováni v souladu s platnou þeskou legislativou.
CizincĤm s krátkodobým povolením k pobytu je poskytnuta akutní péþe a pĜedána zpráva
v angliþtinČ (vzor je dostupný na stránkách ýDS ýLS JEP, www.derm.cz) pro ošetĜujícího
lékaĜe v místČ pĤvodu.
x PĜíslušníci ozbrojených sil mohou využít civilního nebo vojenského zdravotnictví. Je tĜeba
zachovávat opČt možnost sledování kontaktĤ a zdrojĤ, vþetnČ hlášení cestou RPN podle
vyhl. þ. 306/2012 Sb.
x Osoby ve výkonu trestu mají léþebnČ preventivní a dispenzární péþi v pĜíslušném zaĜízení,
po skonþení výkonu trestu se kopie zdravotní dokumentace pĜedává podle místa bydlištČ
spádovému dermatovenerologickému pracovišti. Nutná je úzká spolupráce mezi pracovišti
pĜi vyhledávání kontaktĤ a zdrojĤ onemocnČní, pĜípadnČ v otázkách léþby. Hlášení pro
statistické úþely odesílají nápravná zaĜízení cestou místnČ pĜíslušného OOVZ do RPN.
ýl. 3
Personální pĜedpoklady
Péþi zajišĢují lékaĜi oboru dermatovenerologie splĖující požadavky odborné a specializované
zpĤsobilosti, které jsou garantovány ýDS ýLS JEP a ýeskou lékaĜskou komorou (ýLK).
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Vybavení pracovištČ je dáno vyhláškou þ. 92/2012 Sb., o minimálních požadavcích na technické
vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení a kontaktních pracovišĢ domácí péþe a vyhláškou
þ. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpeþení zdravotních služeb.
Personální zajištČní
x dermatovenerolog s atestací
x všeobecná sestra
x všeobecná sestra erudovaná v depistáži a problematice pohlavních chorob, HIV/AIDS,
u páteĜního STI pracovištČ povinnČ na celý úvazek
x vazby na pracovištČ OOVZ v oblasti dozoru nad pohlavními nemocemi
ýl. 4
Obecný diagnostický postup u STI, depistážní a dispenzární péþe, povinnosti pacienta
s podezĜením na STI nebo s potvrzeným STI
1) komplexní nebo cílené venerologické vyšetĜení
2) precounselling a pouþení nemocného
3) odbČr materiálu na pĜímá (mikroskopie, kultivace, NAAT aj.) a nepĜímá (prĤkaz protilátek)
vyšetĜení k potvrzení nebo vylouþení diagnózy
4) postcounselling – zhodnocení nálezu, léþba a pouþení nemocného
Klinické vyšetĜení u STI
x aspekce celého kožního povrchu a sliznic
x vyšetĜení oblasti zevního genitálu a perianální
¾ palpace lymfatických uzlin
¾ klinické zhodnocení zjištČných ulcerací, kondylomatózních afekcí
¾ palpace Bartolinských žláz, digitální masážní exprese výtoku z uretry u ženy, manuální
exprese výtoku z uretry, pĜípadnČ prostaty, u muže 
Laboratorní vyšetĜení
x mikroskopická
x kultivaþní
x molekulárnČ genetická (NAAT, nejþastČji polymerázová ĜetČzová reakce (PCR), vþetnČ
možnosti multiplexního stanovení více infekþních agens souþasnČ)
x sérologická
x imunologická
x histopatologická
Rozsah vyšetĜení je indikován na základČ odstupu od expozice (je-li znám), klinického nálezu,
anamnézy podání antibiotik a antiretrovirotik v inkubaþní dobČ. V pĜípadČ nejasných projevĤ je
nutné volit široké spektrum vyšetĜovaných agens. V pĜípadČ pozitivního nálezu nČkteré z STI je
zejména nutné vylouþit i ostatní, zvláštČ HIV 1+2, syfilis, kapavku, VHB a VHC. Nejsou-li
optimální vyšetĜovací postupy dostupné lokálnČ, je možné vzorek odeslat do lépe vybavených
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centrálních laboratoĜí nebo pacienta doporuþit na vyšší pracovištČ (lze-li oþekávat jeho dobrou
spolupráci). Je nutná spolupráce s mikrobiologickými pracovišti a zejména dobrá znalost podmínek
pre-analytické fáze (kvalita odbČru, podmínky uchování vzorku a rychlost transportu do laboratoĜe
aj.). Mikrobiologické pracovištČ pĜedává výsledky poskytovateli zdravotní péþe, který je indikoval,
pozitivní nálezy povinnČ hlásí místnČ pĜíslušnému OOVZ.
Za minimální dostupný rozsah vyšetĜení se považuje:
x mikroskopie nativního preparátu, mikroskopie dle Grama, mikrobní obraz poševní (MOP)
x kultivaþní vyšetĜení (aerobní, mikroaerofilní – na kapavku, anaerobní)
x diagnostika mykoplasmat, ureaplasmat (kultivace, NAAT)
x diagnostika chlamydiových infekcí (NAAT, pĜímá ELISA, pĜímá imunofluorescence)
x vyhledávací sérologické vyšetĜení na syfilis, HIV, VHB, VHD v pĜípadČ HBsAg pozitivity,
VHC a VHA
Specializovaná vyšetĜení:
x pĜímý prĤkaz Treponema pallidum subsp. pallidum – zástinová mikroskopie, NAAT,
imunofluorescenece, histologické techniky
x histopatologické vyšetĜení v rámci diferenciální diagnózy
U pacientĤ ve zvláštním riziku pĜenosu STI (pornoherci, sexuální komerþní pracovníci/pracovnice
apod.) se klade zvláštní dĤraz na citlivost diagnostických metod i v pĜípadČ ovlivnČní vývoje
infekce podáním antibiotik v inkubaþní dobČ a dĤsledné dodržování lege artis postupu vyšetĜování.
Péþe je upravena zvláštním doporuþením ýDS ýLS JEP (www.derm.cz).
Depistážní péþe
x vyhledání a vyšetĜení osob oznaþených jako možný zdroj nebo kontakt infekce
x spolupráce s ostatními dermatovenerologickými pracovišti pĜi vyhledávání zdrojĤ
a kontaktĤ infekce
x spolupráce s HIV centry a ostatními klinickými pracovišti pĜi vyšetĜování, identifikaci
dalších kontaktĤ a léþbČ pacientĤ
x hlášení STI
x spolupráce s OOVZ
Dispenzární péþe
x vedení zdravotnické dokumentace v souladu s požadavky na dispenzární péþi u jednotlivých
infekcí, zdravotnická dokumentace se uchovává po dobu 100 let od data narození pacienta,
resp. 10 let od úmrtí pacienta
x kontrola úspČšnosti léþby
x dlouhodobá dispenzarizace pacientĤ léþených pro STI podle specifických pravidel pro
jednotlivá onemocnČní
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Povinnosti pacienta s diagnostikovanou STI, nebo podezĜením na STI
x podrobit se izolaci, podání specifických imunologických preparátĤ nebo antiinfektiv,
potĜebnému laboratornímu vyšetĜení, lékaĜské prohlídce a karanténním opatĜením (§ 62a
odst. 1 a § 64 zákona þ. 258/2000 Sb.,)
x zdržet se þinnosti, která by mohla vést k dalšímu šíĜení infekþní nemoci
x pomoci pĜi zjištČní a zabezpeþení kontaktĤ a zdrojĤ
Povinnosti lékaĜe
x zajištČní diagnostiky STI
x zajištČní léþby a kontrol po léþbČ STI (poskytovatel zdravotní péþe, pokud zjistí výskyt
infekþního onemocnČní nebo podezĜení na nČ, mĤže fyzické osobČ naĜídit druh a zpĤsob
provedení protiepidemických opatĜení, dle § 67 odst. 2 zákona þ. 258/2000 Sb.)
x zajištČní hlášení STI
x spolupráce s jednotlivými dermatovenerologickými pracovišti (v rámci depistážního šetĜení,
pĜedávání do dispenzární péþe apod.),
x spolupráce s laboratoĜemi, OOVZ, mezioborová spolupráce (s gynekology, urology,
neonatology, infektology apod.)
x zajištČní depistážního šetĜení
x zajištČní dispenzární péþe
ýl. 5
PĜehled STI
1) Kapavka (Gonorrhoea)
Akutní nebo chronický zánČt postihující primárnČ sliznici urogenitálního traktu s možností
ascendentního šíĜení, hematogenní diseminace a celkových komplikací. Per continuitatem se mĤže
šíĜit do vyšších etáží urogenitálního systému a zpĤsobit – epididymitidu, orchitidu, metritidu,
salpingitidu, pelveoperitonitidu (PID). Podle místa vstupu infekce mĤže dále zpĤsobit zánČt anu,
rekta, orofaryngu a oþní spojivky atd. PĜi porodu se od nemocné matky infikuje
novorozenec – konjunktivitida s možným následkem slepoty. Hematogenní šíĜení mĤže vyvolat
onemocnČní pohybového aparátu (artritidu), endokardu, oþní duhovky a makulózní nebo makulopustulózní exantem. Podle možného místa vstupu (zohlednČní sexuálních praktik a pĜenosu z matky
na dítČ) a klinického stavu je nutné volit místo odbČru a druh biologického materiálu k vyšetĜení.
Komplikovaná a zejména chronická onemocnČní mají vliv na reprodukþní zdraví (potraty,
pĜedþasné porody, mimodČložní tČhotenství, sterilita).
1.1. Diagnostický postup
x
x

klinické vyšetĜení
odbČr biologického materiálu na mikrobiologické vyšetĜení dle klinické indikace:
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1.1.1. mikroskopické vyšetĜení v barvení dle Grama – výtČr z uretry, stČr z hnisavé afekce,
punktát, MOP. Pozorujeme gramnegativní diplokoky umístČné extracelulárnČ
i intracelulárnČ (neutrofilní leukocyty). Mikroskopicky nelze odlišit Neisseria gonorrhoeae
od Neisseria meningitidis, event. ostatních neiserií. Mikroskopie je proto diagnostická
pouze pro mužskou uretritidu. Barvení metylenovou modĜí není považované za standardní
postup.
1.1.2. kultivaþní vyšetĜení na selektivních kultivaþních pĤdách v atmosféĜe s 5 % CO2 – je
možné kultivovat stČry ze všech míst podezĜelých z infekce, je však dĤležité zajistit rychlou
pĜepravu vzorku do mikrobiologické laboratoĜe za optimálních podmínek (zachování
teploty blízké 36 – 37°C a vlhkosti) vždy v transportním mediu (Stuartovo nebo Amiesovo
medium), maximálnČ do 24 hodin po odbČru, nejlépe však do 6 hodin. Optimální je
oþkování na kultivaþní pĤdu pĜímo v ambulanci po odbČru (málo dostupná praktika).
Kultivaþní vyšetĜení je vhodné v pĜípadČ klinicky manifestního onemocnČní a dobré
dostupnosti laboratoĜe, protože málo životaschopné gonokoky (chronické infekce,
pĜedchozí léþba antibiotiky vþ. samoléþby apod.) a nedodržení životních nárokĤ bakterií
(teplota, vlhkost) výraznČ snižuje citlivost vyšetĜení (z 80 % na ménČ než
50 %). Výhodou kultivaþního vyšetĜení je možnost testovat citlivost na antibiotika
(metodou E-test nebo MIC – minimální inhibiþní koncentrace) a získání dostateþnČ bohaté
kultury kmene gonokoka k molekulárnČ genetickému vyšetĜení (sekvenace genomu apod.).
1.1.3. detekce nukleových kyselin (NAAT, obvykle DNA) – vyšetĜení poskytuje
výjimeþný uživatelský komfort – snadný odbČr biologického materiálu, vþ. první porce
moþi, málo nároþné uchování vzorku (pĜi chladniþkové teplotČ s transportem do 48 hodin,
nebo zmražené pĜi -20 °C do 1 týdne), možnost prĤkazu i oligosymptomatické až
asymptomatické infekce, zmČnČné podáním antibiotik, možnost prĤkazu více agens
z jednoho vzorku (obvykle duplexní test v kombinaci s prĤkazem Chlamydia trachomatis).
NejþastČji používaná metodika je PCR. Nevýhodou je nemožnost rutinního stanovení
citlivosti na antibiotika, výskyt biologicky falešnČ pozitivních reakcí (u pacientĤ bez
klinické nebo epidemiologické anamnézy je tĜeba pozitivní nález testu zvážit a pĜípadnČ
opakovat vyšetĜení, vþ. využití jiného diagnostického postupu).
1.1.4. imunochromatografické testy (synonymum rychlé testy, POCT – point of care
tests) – jsou založeny na imunologické detekci (EIA) specifického antigenu gonokokĤ ve
formátu reakce na tenké nitrocelulózové membránČ. V ýR bČžnČ dostupné nejsou
a jsou zatíženy velmi nízkou citlivostí stanovení. PĤvodnČ byly urþeny pro využití
v terénních podmínkách bez zdravotnické infrastruktury.
1.2. Léþebný postup
Vychází z aktuální situace ve výskytu pĤvodcĤ STI v ýR a okolních státech a doporuþení ECDC,
IUSTI, amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a WHO. Základním požadavkem
je podání dostateþnČ vysoké dávky antibiotika (s ohledem na hmotnost pacienta) po dostateþnČ
dlouhou dobu podle zjištČného antibiogramu. Empirická léþba se pak Ĝídí aktuálními doporuþeními
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a je výraznČ ovlivnČna vysokým výskytem rezistentních až multirezistentních kmenĤ Neisseria
gonorrhoeae.
Hospitalizace nemocného s kapavkou se provádí:
x u všech pĜípadĤ komplikovaných onemocnČní (klinický nález, recidivující infekce), ev.
infekcí rezistentními kmeny Neisseria gonorrhoeae
x u osob nezaruþujících dodržení léþebného režimu s možností šíĜení infekce
x u konkomitantních STI vyžadujících hospitalizaci
1.3. Preventivní opatĜení
x Léþba a vyhledávání nemocných.
x Kredeisace - vkápnutí 1-2 kapek lokálního desinficiencia (napĜ. Ophtalmo-Septonex) nebo
lokálního antibiotika do každého spojivkového vaku u všech novorozencĤ k prevenci
gonokokové konjuktivitidy (ophtalmia neonatorum). Jde o jeden z prvních výkonĤ po
porodu. Provádí se opatrnČ, bez násilí, pĜi vČtším blefarospasmu se víþka podkládají pĜi
otvírání sterilními mulovými þtvereþky. PĜed a po výkonu se oþi novorozence niþím
neošetĜují. DĜíve používaný 1% roztok argentnitrátu se dnes již, pro nároþnost pĜípravy
a skladování, nepoužívá (podle aktuálnČ platného znČní provádČcí vyhlášky o systému
epidemiologické bdČlosti pro vybrané infekce k zákonu þ. 258/2000 Sb.).
1.4. Zásady depistážní práce
x u akutní kapavky se zjišĢují kontakty do 4 týdnĤ pĜed infekcí
x u chronické kapavky se zjišĢují kontakty do 2 mČsícĤ pĜed infekcí
x osoby oznaþené jako zdroj infekce nebo ohrožené infekcí se vyšetĜují 3x:
1) muži a gravidní ženy po prvním negativním vyšetĜení ještČ 2x v týdenních intervalech
2) negravidní ženy 3x, z toho 1x intramenses
3) zvažuje se vyšetĜení dalších STI
1.5. Zásady dispenzární péþe
x spolupráce jednotlivých dermatovenerologických pracovišĢ (v rámci depistážního šetĜení,
pĜedávání do dispenzární péþe apod.),
x spolupráce s laboratoĜemi, OOVZ, mezioborová spolupráce (gynekologové, urologové,
neonatologové, infektologové apod.),
x nemocní jsou dispenzarizováni po dobu léþení a kontrolního vyšetĜení,
x dobu zákazu pohlavního styku urþí lékaĜ na základČ zjištČní neinfekþnosti a vylouþením
jiných STI,
x po skonþené léþbČ se provádí vždy 3 bakteriologická vyšetĜení a 2 sérologická vyšetĜení:
1) u mužĤ první kultivaþní vyšetĜení za 24–48 hodin, další 2 pak v týdenních odstupech
2) u gravidních žen kultivaþní vyšetĜení v týchž intervalech jako u mužĤ
3) u negravidních žen kultivaþní vyšetĜení v týchž intervalech jako u mužĤ, jedno
vyšetĜení však musí být provedeno intra menses. Po skonþení léþby se provede
gynekologické vyšetĜení
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4) kultivaþní vyšetĜení mĤže být nahrazeno detekcí nukleové kyseliny (PCR) 2-4 týdny po
léþbČ
5) pĜed léþbou a za 3 mČsíce po léþbČ se provede sérologické vyhledávací vyšetĜení na
syfilis a anti-HIV 1+2 protilátky
PĜi negativním kontrolním klinickém, laboratorním a sérologickém vyšetĜení je pacient
vyĜazen z evidence po získání výsledkĤ sérologických vyšetĜení provedených 3 mČsíce po
léþbČ (syfilis, HIV 1+2).
2) PĜíjice (syfilis, lues)
Získaná pĜíjice (þasná a pozdní) je systémové chronické onemocnČní probíhající v nČkolika fázích
se stĜídáním klinické manifestace a latence. MĤže postihnout kterýkoliv orgán nebo tkáĖ. Neléþená
þi nedostateþnČ léþená pĜíjice mĤže být v terciárním stadiu pĜíþinou invalidity nebo úmrtí pacienta
(zejména pĜi postižení kardiovaskulárního aparátu nebo centrálního nervového systému (CNS)).
Vrozená pĜíjice (þasná a pozdní) je charakterizována transplacentární hematogenní diseminací
infekce. StupeĖ postižení plodu závisí na stadiu infekce matky v dobČ gravidity. Vznikají rĤzné
formy poškození plodu a dítČte, které mají vliv na existenci potomstva vĤbec (potraty, pĜedþasné
porody mrtvého þi poškozeného dítČte) þi jeho kvalitu (retardace psychomotorického vývoje,
hluchota, slepota atd.) a zdraví.
Systém epidemiologické bdČlosti syfilis stanoví pĜíslušný provádČcí pĜedpis k zákonu þ. 258/2000
Sb. vyhláška (aktuální znČní v pĜíloze þ. 3).
2.1. Diagnostický postup
x
x

klinické vyšetĜení
odbČr biologického materiálu na mikrobiologické vyšetĜení dle klinické indikace:
2.1.1. mikroskopické vyšetĜení v temném poli (zástinová mikroskopie) – jde o nativní
preparát exsudátu z ulcerózní léze na genitálu nebo extragenitálnČ, dále mĤže být vyšetĜen
likvor, plodová voda, punktát lymfatické uzliny. VyšetĜení se provádí bezprostĜednČ po
odbČru materiálu.
2.1.2. mikroskopické pĜímé imunofluorescenþní vyšetĜení (DFA-TP – direct
fluorescence anti-Treponema pallidum) – jde o imunofluorescenþní vyšetĜení využívající
vizualizace Treponema pallidum v odebraném materiálu obarvením specifickou protilátkou
oznaþenou fluorescenþním barvivem (fluorescein isothiocyanátu aj.). Dnes se prakticky
nepoužívá, je k dispozici v Národní referenþní laboratoĜi pro diagnostiku syfilis.
Zpracovává se exsudát z ulcerózní léze na genitálu nebo extragenitálnČ, dále mĤže být
vyšetĜen likvor, plodová voda, punktát lymfatické uzliny, nativní ultratomové Ĝezy ze
zmražené tkánČ (biopsie z projevĤ, lymfatické uzliny, placenty apod.) fixované na
podložním sklíþku. Test je schopný odlišit patogenní a nepatogenní treponemata
(diferenciální diagnostika projevĤ v dutinČ ústní).
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2.1.3. detekce nukleových kyselin (NAAT, obvykle DNA) – jde o molekulárnČ genetické
vyšetĜení nejþastČji na principu PCR. V souþasné dobČ nahrazuje DFA-TP. Je možné
vyšetĜit témČĜ jakýkoliv biologický materiál – exsudát z ulcerózní léze na genitálu nebo
extragenitálnČ, plná nesrážlivá krev, likvor, nativní i fixované tkánČ a biopsie z nich, vþ.
kadaverózních. Limitací metody je pĜítomnost inhibitorĤ PCR (volný hemoglobin, heparin
apod.). VČtšina komerþních testĤ ale obsahuje kontrolu prĤbČhu reakce, která na pĜítomnost
inhibice (falešnČ negativní reakce) upozorní. Metoda je schopná odlišit patogenní
treponemata, další urþení jednotlivých patogenních druhĤ, ev. kmenĤ, je možné navazující
sekvenací DNA. Má výraznČ vyšší citlivost než mikroskopické vyšetĜení (zástinové nebo
imunofluorescenþní).
2.1.4. histopatologické vyšetĜení – dnes již nepoužívaná metoda impregnace treponemat
stĜíbrem
2.1.5. sérologické vyšetĜení – diagnostický pĜístup je vždy souþástí vyšetĜení a je rozdČlen
na vyhledávací (screeningové) vyšetĜení a potvrzující (konfirmaþní) vyšetĜení:
a) vyhledávací (screeningové) vyšetĜení – jeho další obligátní indikace a rozsah jsou
vymezeny § 7 odst. 3 vyhl. þ. 306/2012 Sb. – kombinace 1 netreponemového (VDRL,
RPR apod.) a 1 treponemového (TPHA, TP-PA, EIA, CMIA apod.) testu
b) potvrzující (konfirmaþní) vyšetĜení – je tĜeba použít 2 treponemové testy metodicky
odlišné od použitých vyhledávacích reakcí (FTA-ABS IgG, western blot IgG a pro
posouzení aktivity infekce detekcí anti-treponemových IgM protilátek – FTA-ABS
IgM, western blot IgM, 19S IgM SPHA apod.)
2.1.6. Laboratorní diagnostika þasné syfilis manifestní (syfilis I., syfilis II.)
2.1.6.1 pĜímý prĤkaz Treponema pallidum subsp. pallidum z lézí pĜípadnČ jiného
biologického materiálu metodami – zástinovou mikroskopií, PCR, DFA-TP
2.1.6.2 komplexní sérologické vyšetĜení v rozsahu – 1 netreponemový test (VDRL nebo
RPR) + IgG a IgM treponemové testy (TP-PA, TPHA, EIA, CMIA, FTA-ABS IgG,
western blot IgG, 19S IgM SPHA, western blot IgM nebo ELISA IgM)
2.1.7. Laboratorní diagnostika þasné syfilis latentní
2.1.7.1 pĜímý prĤkaz Treponema pallidum subsp. pallidum z plné nesrážlivé krve
metodou PCR
2.1.7.2 komplexní vyšetĜení v rozsahu – 1 netreponemový test (VDRL nebo RPR) +
IgG a IgM treponemové testy (TP-PA, TPHA, EIA, CMIA, FTA-ABS IgG, western blot
IgG, 19S IgM SPHA, western blot IgM nebo ELISA IgM)
2.1.8. Laboratorní diagnostika pozdní syfilis latentní
2.1.8.1 pĜímý prĤkaz Treponema pallidum subsp. pallidum nelze použít
2.1.8.2 komplexní vyšetĜení v rozsahu – 1 netreponemový test (VDRL nebo RPR) +
IgG a IgM treponemové testy (TP-PA, TPHA, EIA, CMIA, FTA-ABS IgG, western blot
IgG, 19S IgM SPHA, western blot IgM nebo ELISA IgM)
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2.1.9. Laboratorní diagnostika syfilis III.
2.1.9.1 pĜímý prĤkaz Treponema pallidum subsp. pallidum nelze použít
2.1.9.2 komplexní vyšetĜení v rozsahu – 1 netreponemový test (VDRL nebo RPR) +
IgG a IgM treponemové testy (TP-PA, TPHA, EIA, CMIA, FTA-ABS IgG, western blot
IgG, 19S IgM SPHA, western blot IgM nebo ELISA IgM), pĜípadnČ vyšetĜení likvoru
pĜi podezĜení na postižení CNS
2.1.10. Laboratorní diagnostika syfilis CNS
2.1.10.1 pĜímý prĤkaz Treponema pallidum subsp. pallidum z likvoru – zástinovou
mikroskopií, PCR zejména v pĜípadČ recentní infekce CNS v dobČ þasné syfilis
2.1.10.2 komplexní vyšetĜení v rozsahu – 1 netreponemový test (VDRL nebo RPR) +
IgG a IgM treponemové testy (TP-PA, TPHA, EIA, CMIA, FTA-ABS IgG, western blot
IgG, 19S IgM SPHA, western blot IgM nebo ELISA IgM). Posouzení
hematoencefalické bariéry a intrathekální syntézy protilátek. Pro vyšetĜení likvoru je
tĜeba používat testy pro tento materiál validované a CE certifikované.
2.1.11. Laboratorní diagnostika vrozené syfilis
2.1.11.1 pĜímý prĤkaz Treponema pallidum subsp. pallidum z lézí pĜípadnČ jiného
biologického materiálu metodami – zástinovou mikroskopií, PCR, DFA-TP
2.1.11.2 komplexní vyšetĜení v rozsahu – 1 netreponemový test (VDRL nebo RPR) +
IgG a IgM treponemové testy (TP-PA, TPHA, EIA, CMIA, FTA-ABS IgG, western blot
IgG, 19S IgM SPHA, western blot IgM nebo ELISA IgM) ve srovnání s vyšetĜením
žilní krve matky (odbČr z 1. doby porodní) ve stejném rozsahu
Tabulka 1: Citlivost metodik ve vztahu ke stadiu onemocnČní
Stadium

VDRL

Primární syfilis
78 %
Sekundární syfilis
100 %*
Reinfekce syfilis
100 %*
ýasná latentní syfilis
95 %
Pozdní latentní syfilis 71 %
Neurosyfilis - likvor
50 %
Vrozená syfilis
56 – 66 %

TP-PA/
TPHA
76 %
100 %
100 %
97 %
94 %
65 %
NT**

EIA FTA - ABS Western blot Anti-treponema
IgG
IgM
93 %
80 %
90 %
80-88 %
100 %
100 %
98 %
95 %
100 %
100 %
100 %
92 %
100 %
100 %
100 %
95 %
97 %
98 %
98 %
NT**
NT**
100 %
NT**
NT**
NT**
NT**
NT**
72 – 88 %

* u cca 2 % pacientĤ se syfilis II. a þasnou latentní syfilis (tj. do 2 let po infekci) se mĤže objevit
„zonální fenomén“ v testu netreponemových protilátek – paradoxnČ negativní výsledek vyšetĜení
v neĜedČném séru
** NT - citlivost není stanovena nebo se test pro vyšetĜení neužívá (napĜ. detekce celkových nebo
IgG protilátek pĜi potvrzení vrozené syfilis vzhledem k tomu, že mateĜské IgG prochází placentou)
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2.2. Léþebný postup
Vychází z aktuální situace ve výskytu pĤvodcĤ STI v ýR a okolních státech a doporuþení ECDC,
IUSTI, CDC a WHO. Základním požadavkem je podání dostateþnČ vysoké dávky antibiotika
(podle váhy pacienta) po dostateþnČ dlouhou dobu. Vzhledem k þastému výskytu rezistence
Treponema pallidum subsp. pallidum na makrolidová a azalidová antibiotika, je vhodné se
podání tČchto preparátĤ vyhnout. Je-li jejich podání nezbytné, pak je nutné dĤslednČ
provádČt klinickou a laboratorní kontrolu.
Hospitalizace nemocného se syfilis:
x u všech pĜípadĤ syfilis I. a syfilis II.
x u komplikovaného onemocnČní
x u osob nezaruþujících dodržení léþebného režimu s možností šíĜení infekce
Dále by mČla být parenterální léþba penicilinem (PNC) podávána za hospitalizace zejména
v pĜípadČ gravidních pacientek, novorozencĤ a pĜi léþbČ syfilis III. Léþba dČtí s prokázanou
vrozenou syfilis probíhá obvykle na neonatologických, pĜípadnČ infekþních klinikách nebo
oddČleních ve spolupráci dermatovenerologem.
Léþba tČhotných žen pĜi prvním záchytu syfilis odpovídá klinickému stadiu zjištČné infekce.
Následující kontroly se provádČjí dĤkladnČ se zĜetelem na riziko postižení plodu.
ZajišĢovací léþba tČhotných žen již dĜíve pĜed graviditou léþených bez klinických známek relapsu
nebo reinfekce a pĜi aktuálním vyšetĜení v graviditČ bez sérologických známek aktivity se podává
jedenkrát – na pĜelomu 3. a 4. mČsíce gravidity. Lékem první volby je PNC aplikovaný
parenterálnČ, je možné použít depotní formu v souladu se souhrnem údajĤ o léþivém pĜípravku
(SPC). Délka léþby má zajistit treponemacidní hladinu PNC po dobu 2-3 týdnĤ. V pĜípadČ
anamnestických údajĤ o alergii na PNC je tĜeba zvážit její charakter a pĜípadné použití ceftriaxonu
v doporuþeném dávkování, makrolidy nejsou vzhledem k þasté rezistenci pĤvodce optimální.
Pokud je nutné pĜi léþbČ v graviditČ použít makrolidová antibiotika, je nezbytná dĤslednČjší
klinická, laboratorní a prenatální kontrola.
2.3. Preventivní opatĜení
Léþbu a vyhledávání nemocných stanoví níže uvedené pĜedpisy:
1) klinické a sérologické vyšetĜení u tČhotných ve 3. a 7. mČsíci gravidity, z pupeþníkové krve
každého novorozence, pĜed provedením interupce, u osob 15-65 pĜi první hospitalizaci na
odd. dermatovenerologie, na ostatních oddČleních podle indikace lékaĜe (§ 7 odst. 3
vyhl. þ. 306/2012 Sb.)
2) pĜed každým odbČrem krve nebo krevní složky dárce urþeným pro zpracování na transfúzní
pĜípravky, popĜípadČ surovinu pro další výrobu (§ 4 odst. 3 vyhlášky þ. 143/2008 Sb.)
3) pĜi darování mimo reprodukþních bunČk (pĜíloha 4 vyhlášky þ. 422/2008 Sb.)
4) pĜi darování reprodukþních bunČk (pĜíloha 5 vyhlášky þ. 422/2008 Sb.)
5) dále se provádí sbČr a jejich hlášení, epidemiologické šetĜení a protiepidemická opatĜení
(podle aktuálního znČní provádČcí vyhlášky o systému epidemiologické bdČlosti pro
vybrané infekce k zákonu þ. 258/2000 Sb.)
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2.4. Zásady depistážní práce
x spolupráce jednotlivých dermatovenerologických pracovišĢ (v rámci depistážního šetĜení,
pĜedávání do dispenzární péþe apod.),
x spolupráce s laboratoĜemi, OOVZ, mezioborová spolupráce (gynekologové, urologové,
neonatologové, infektologové apod.),
x u primární pĜíjice zjistit a vyšetĜit všechny kontakty, které se uskuteþnily v dobČ 3 mČsícĤ
pĜed infekcí,
x u sekundární pĜíjice všechny kontakty, které se uskuteþnily v dobČ 8-12 mČsícĤ pĜed
infekcí,
x u þasných latentních forem v dobČ 24 mČsícĤ pĜed infekcí,
x u náhodnČ zjištČných pozdních latentních a terciárních forem je zdroj prakticky neznámý,
proto je tĜeba se zamČĜit na vyšetĜení ohrožených osob:
1) v pĜípadČ onemocnČní muže se vyšetĜuje manželka a pĜi negativním nálezu se již dČti
nevyšetĜují. Nežije-li manželka, provede se vyšetĜení u dČtí
2) v pĜípadČ onemocnČní ženy se vyšetĜuje sérologicky manžel i dČti
3) ostatní situace Ĝeší individuálnČ venerolog
x dČti s klinickými známkami, tj. se syfilis congenita recens i tarda, i bez klinických známek
s podezĜením na syfilis congenita latens se vyšetĜují nejen komplexnČ sérologickými testy,
ale také dĤslednČ klinicky, vþ. vyšetĜení likvoru, ultrazvukového vyšetĜení (UZ) mozku
a bĜicha, v pĜípadČ patologického nálezu dále poþítaþovou tomografií (CT) nebo
magnetickou rezonancí (MR), rentgenovým vyšetĜením (RTG) dlouhých kostí
x mrtvý plod s podezĜením na syfilitický abort se vyšetĜuje komplexnČ sérologicky, PCR,
histopatologicky. Patolog hlásí pozitivní nález dermatovenerologovi a OOVZ
x

osoby oznaþené jako zdroj nákazy a osoby ohrožené syfilis
Osobám ohroženým je v odĤvodnČných pĜípadech nabídnuta postexpoziþní léþba.
Jak u osob oznaþených jako zdroj nákazy, tak u osob ohrožených syfilis se provádí
sérologické vyhledávací testy v rozsahu upraveném vyhl. þ 306/2012 Sb., § 7 (VDRL nebo
RPR a TPHA, ev. jiný odpovídající specifický test – EIA, ELISA, CMIA chemiluminiscence) opakovanČ v prĤbČhu inkubaþní doby do zjištČní pozitivního nálezu
(ten je indikací ke konfirmaþnímu vyšetĜení v NRL a léþbČ), nebo do uplynutí
inkubaþní doby (12 týdnĤ od posledního rizikového kontaktu) v intervalech:
1) v prvním mČsíci po kontaktu 1x za 2 týdny
2) v druhém mČsíci po kontaktu 1x za 2 týdny
3) naposledy 12 týdnĤ po kontaktu 


Je tĜeba pĜihlížet také k anamnéze, užití antibiotik v prĤbČhu inkubaþní doby. Doporuþené je
provést vyšetĜení k vylouþení HIV 1+2 infekce pĜi prvním a posledním vyšetĜení.

ČÁSTKA 12/2021

x



VĚSTNÍK MZ ČR

23

osoby se suspektní anamnézou (sexuální komerþní pracovnice/pracovníci,
pornoherci/hereþky) þi s klinickými projevy podezĜelými ze syfilis se dispenzarizují, je-li
prvé klinické a laboratorní vyšetĜení (pĜímý prĤkaz a/nebo sérologie) negativní, vyšetĜují se
individuálnČ do doby 3 mČsícĤ. Doporuþuje se provést test k vylouþení infekce HIV 1+2.

2.5. Zásady dispenzární péþe
x dobu zákazu pohlavního styku urþí lékaĜ na základČ zjištČní neinfekþnosti a vylouþení
jiných STI, minimálnČ 3 mČsíce (tj. do1.sérologické a klinické kontroly)
x nemocní jsou dispenzarizováni po dobu léþení a kontrolních klinických a sérologických
vyšetĜení do 60 let vČku nebo do konce sexuálního života, pĜi záchytu po 60. roce vČku
nejménČ 5 let po léþbČ. Dále se ponechávají v evidenci po dobu 100 let od data narození
z dĤvodĤ ovČĜení Ĝádné léþby, þi diferenciální diagnostiky.
x u léþené syfilis v pĜípadČ trvalé (2 roky trvající) séronegativity netreponemových
a treponemových testĤ, klinického vyšetĜení bez patologického nálezu (interní,
neurologické, oþní, otorhinolaryngologické (ORL) a psychiatrické) je možno vyĜadit
z evidence. Dle potĜeby je možno doplnit vyšetĜení mozkomíšního moku,
x spolupráce s dermatovenerologickými oddČleními, laboratoĜemi, OOVZ, mezioborová
spolupráce (gynekology, urology, neonatology, infektology apod.)
x diagnostická a kontrolní vyšetĜení po léþbČ:
1) konfirmaþní vyšetĜení pĜi záchytu onemocnČní (poprvé v životČ nebo v pĜípadČ
relapsu/reinfekce) v Národní referenþní laboratoĜi pro diagnostiku syfilis (dále NRL),
2) kontrolní vyšetĜení v NRL za ¼ roku a 2 roky po antisyfilitické léþbČ a pĜed vyĜazením
z evidence,
3) kontrolní vyšetĜení minimálnČ v rozsahu 1 netreponemový (VDRL, RPR)
a 1 treponemový (TPHA ev. jiný odpovídající specifický test – EIA, ELISA,
CMIA-chemiluminiscence) test za 6 a 12 mČsícĤ po léþbČ a dále v jedno až pČtiletých
intervalech, u dČtí s vrozenou syfilis v jedno až dvouletých intervalech, s komplexním
klinickým vyšetĜením (interní, neurologické, oþní, ORL a psychiatrické) jednou za 5 let
po dobu dispenzarizace,
4) vyžaduje-li to klinický stav pacienta, provede se vyšetĜení mozkomíšního moku pro
tento úþel validovanými protilátkovými nebo pĜímými testy (podle zákona o in vitro
diagnostických prostĜedcích) s paralelním vyšetĜením séra ze stejného dne k posouzení
hematoencefalické bariéry a intrathekální syntézy imunoglobulinĤ,
5) pĜed léþbou a za 3 mČsíce po léþbČ se provede sérologické vyhledávací vyšetĜení na
anti-HIV 1+2 protilátky,
6) kontrolní vyšetĜení žen syfilitiþek v graviditČ v NRL se provádí alespoĖ 1x v prĤbČhu
gravidity a dále odbČr žilní krve z 1. doby porodní a u dítČte z pupeþníku
x osoby, u kterých byla provedena preventivní postexpoziþní zajišĢovací léþba, se
kontrolují sérologicky ve 3., 6. a 12. mČsíci po léþbČ
x dČti matek se syfilis ĜádnČ léþených v graviditČ – provádí se komplexní sérologické
vyšetĜení v NRL:

24

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 12/2021

1) vyšetĜení pupeþníkové krve (pĜípadnČ žilní krve odebrané po porodu) v rozsahu –
1 netreponemový test (VDRL nebo RPR) + IgG a IgM treponemové testy (TP-PA, TPHA,
EIA, CMIA, FTA-ABS IgG, western blot IgG, 19S IgM SPHA, western blot IgM nebo
ELISA IgM) ve srovnání s vyšetĜením žilní krve matky (odbČr z 1. doby porodní) ve
stejném rozsahu
Pro odlišení transplacentárního pĜenosu protilátek z matky na plod se využívá komplexní
hodnocení klinického stavu novorozence, provedené léþby matky v graviditČ a srovnání
sérologického nálezu krve matky z 1. doby porodní a dítČte z pupeþníku. V pupeþníkové krvi
musí být negativní specifické IgM protilátky a netreponemové protilátky nesmí být vyšší než
4 násobek titru mateĜských protilátek v krvi odebrané v 1. dobČ porodní. Dále se sleduje
dynamika vývoje protilátek u dítČte v prĤbČhu prvních 18 mČsícĤ života.
2) komplexní kontrolní sérologické vyšetĜení dítČte v NRL v 1., 2., 3., 6. a 18. mČsíci vČku,
pokud je nález sérologického vyšetĜení v pupeþníkové krvi dítČte negativní, provede se
komplexní sérologické vyšetĜení žilní krve dítČte dle doporuþení NRL a dále
v 6. a 18. mČsíci vČku
3) Chlamydiové infekce
Akutní nebo chronický zánČt postihující primárnČ sliznici urogenitálního traktu s možností
ascendentního šíĜení a lokálních komplikací je zpĤsobený Chlamydia trachomatis sérovary D-K.
Per continuitatem se mĤže šíĜit do vyšších etáží urogenitálního systému a zpĤsobit – salpingitidu,
nebo PID. Podle místa vstupu infekce mĤže zpĤsobit také zánČt rekta, anu, orofaryngu a oþní
spojivky atd. Komplikovaná a zejména chronická onemocnČní mají vliv na reprodukþní zdraví
(potraty, pĜedþasné porody, mimodČložní tČhotenství, sterilita). PĜi porodu mĤže dojít k pĜenosu
infekce z matky na novorozence – konjunktivitida, nazofaryngitida, pneumonie.
Klasická pohlavní choroba lymphogranuloma venereum je zĤsobena Chlamydia trachomatis
sérovary L1 – L3 (biovar LGV). MĤže probíhat jako ulcerativní onemocnČní v urogenitální oblasti
s postižením spádových lymfatických uzlin a následným postižením lymfatické drenáže, nebo také
zcela asymptomaticky. RovnČž tyto sérovary mohou podle místa vstupu dále zpĤsobit zánČt
uretry, cervixu, rekta, anu, orofaryngu. V souþasné dobČ se u pacientĤ v rozvinutém svČtČ
nejþastČji manifestuje jako proktitida, která mĤže imitovat i idiopatický stĜevní zánČt.
Systém epidemiologické bdČlosti chlamydiových infekcí stanoví provádČcí vyhláška o systému
epidemiologické bdČlosti k zákonu þ. 258/2000 Sb. v aktuálním znČní (pĜíloha þ. 4).
3.1. Diagnostický postup
x
x

klinické vyšetĜení
odbČr biologického materiálu (kvalita odbČru je pro pĜímou detekci Chlamydia trachomatis
esenciální, musí zajistit dostateþné množství chlamydiových partikulí/bunČk k detekci) na
mikrobiologické vyšetĜení dle klinické indikace:
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3.1.1. mikroskopické vyšetĜení v imunofluorescenþním barvení – výtČr z uretry, z cervixu,
kloubní punktát. Pozorována jsou elementární tČlíska na povrchu epiteliálních bunČk.
Citlivost metodiky se pohybuje mezi 70 až 80 %. Barvení dle Giemsy se již v praxi
nepoužívá.
3.1.2. kultivaþní vyšetĜení na bunČþných kulturách (Hela, McCoy aj.). K odbČru se
používají dacronové tampony na umČlohmotné nebo kovové špejli ve speciální tekuté
transportní pĤdČ. Z dĤvodu toxicity není možné používat dĜevČné nebo papírové. Vzorek
musí být skladován v chladniþkové teplotČ (2-8 °C) a dopraven do laboratoĜe do 24 hodin,
pĜi delší prodlevČ je nutné vzorek uchovávat pĜi -70°C. BČžnČ se v souþasné dobČ
v diagnostické praxi nepoužívá.
3.1.3. detekce nukleových kyselin (NAAT, obvykle DNA) – vyšetĜení poskytuje
výjimeþný uživatelský komfort – snadný odbČr biologického materiálu, vþ. první porce
moþi, málo nároþné uchování vzorku (pĜi chladniþkové teplotČ s transportem do 48 hodin,
nebo zmražené pĜi -20°C do 1 týdne), možnost prĤkazu i oligosymptomatické až
asymptomatické infekce, zmČnČné podáním antibiotik, možnost prĤkazu více agens
z jednoho vzorku (nejþastČji duplexní test v kombinaci s prĤkazem Neisseria gonorrhoeae).
NejþastČji používaná metodika je PCR.
3.1.4. detekce biovaru LGV – v souþasné dobČ se využívá molekulárnČ genetické
vyšetĜení detekující odlišnosti jednotlivých sérovarĤ (cílená detekce odlišných úsekĤ genĤ,
sekvenace apod.). Lze je provést pouze z izolované DNA patogenu.
3.1.5. imunochromatografické testy (synonymum rychlé testy, POCT – point of care
tests) – jsou založeny na imunologické detekci (EIA) specifického antigenu chlamydií ve
formátu reakce na tenké nitrocelulózové membránČ. V ýR jsou dostupné, ale jsou zatíženy
nízkou citlivostí stanovení (cca 70 %). PĤvodnČ byly urþeny pro využití v terénních
podmínkách bez zdravotnické infrastruktury. V souþasné dobČ se doporuþuje využít je pĜi
2stupĖovém vyšetĜení – v pĜímo v ambulanci lékaĜe provést rychlý test. PĜi jeho pozitivitČ
je možné ihned zahájit léþbu. V pĜípadČ negativity rychlého testu je nutné doplnit PCR
vyšetĜení.
3.1.6. sérologické vyšetĜení – prĤkaz druhových protilátek proti Chlamydia trachomatis
má pouze orientaþní význam, tvorba protilátek je velmi nepravidelná. Lze ho použít
k nepĜímému prĤkazu chronicky probíhající infekce a lymphogranuloma venereum
v pĜípadČ neúspČšnosti pĜímé detekce, pĜípadnČ Reiterova syndromu. Testy protilátek nelze
použít ke kontrole úspČšnosti léþby.
3.2. Léþebný postup
Vychází z aktuální situace ve výskytu pĤvodcĤ STI v ýR a okolních státech a doporuþení ECDC,
IUSTI, CDC a WHO. Základním požadavkem je podání dostateþnČ vysoké dávky antibiotika, resp.
chemoterapeutika (s pĜihlédnutím k hmotnosti pacienta) pronikajícího intracelulárnČ, pĜípadnČ až
do endozomu, po dostateþnČ dlouhou dobu.
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Hospitalizace nemocného s chlamydiovou infekcí se provádí:
x u pĜípadĤ lymphogranuloma venereum
x u osob nezaruþujících dodržení léþebného režimu s možností šíĜení infekce
3.3. Preventivní opatĜení
Léþba a vyhledávání nemocných.
Kredeisace není úþinným preventivním opatĜením pĜi riziku pĜenosu infekce Chlamydia
trachomatis z matky na novorozence.
3.4. Zásady depistážní práce
x u akutní chlamydiové infekce se zjišĢují kontakty do 6 mČsícĤ pĜed infekcí
x u chronické chlamydiové infekce se zjišĢují kontakty do 12 mČsícĤ pĜed infekcí
x osoby oznaþené jako zdroj infekce se vyšetĜují nejcitlivČjší dostupnou metodou pĜímého
prĤkazu, v pĜípadČ podezĜení na chronickou infekci je možné využít sérologický prĤkaz
protilátek proti druhovým antigenĤm Chlamydia trachomatis.
3.5. Zásady dispenzární péþe
x
x
x
x
x

spolupráce jednotlivých dermatovenerologických (v rámci depistážního šetĜení, pĜedávání
do dispenzární péþe apod.) pracovišĢ
spolupráce s laboratoĜemi, OOVZ, mezioborová spolupráce (gynekologové, urologové,
neonatologové, infektologové apod.)
nemocní jsou dispenzarizováni po dobu léþení a kontrolního vyšetĜení
dobu zákazu pohlavního styku urþí lékaĜ na základČ zjištČní neinfekþnosti a vylouþením
jiných STI
po skonþené léþbČ se provádí kontrolní laboratorní vyšetĜení vždy nejménČ v odstupu
3 týdnĤ (lépe 6 týdnĤ), ideálnČ pomocí PCR

4) MČkký vĜed (Ulcus molle)
Jedná se o venerickou chorobu endemickou v tropickém a subtropickém pásmu. V rozvinutých
zemích se vyskytuje nejþastČji jako import ze zemí bČžného výskytu (turistika, sexuální turistika,
pracovní pobyty).
PĤvodcem je gramnegativní bakterie Haemophilus ducreyi. Projevuje se obvykle jako urogenitální
ulcerativní infekce typická bolestivým vĜedem a supurující spádovou lymfadenopatií. VĜed mĤže
být mnohoþetný. Projevy se mohou, podle místa vstupu, objevit také perianálnČ, pĜípadnČ jinde.
Nákaza mĤže také probíhat asymptomaticky. Vždy je tĜeba vylouþit syfilis a herpetickou infekci.
4.1. Diagnostický postup
x
x

klinické vyšetĜení
dĤsledné zjištČní cestovatelské anamnézy, vþ. sexuálního kontaktu v cizinČ (zejména
v endemických oblastech) nebo s cizincem (zejména pocházejícím z endemické oblasti)
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odbČr biologického materiálu na mikrobiologické vyšetĜení dle klinické indikace:
4.1.1. mikroskopické vyšetĜení v barvení dle Grama stČru z projevu, punktátu z postižené
lymfatické uzliny. Pozorována jsou typická seskupení drobných gramnegativních tyþek.
Citlivost metodiky je významnČ závislá na kvalitČ odbČru a zkušenosti personálu.
4.1.2. kultivaþní vyšetĜení na speciálních komplexních pĤdách v mikroaerofilním prostĜedí
s vyšším podílem CO2 pĜi teplotČ 33-35°C. Vzorek musí být co nejrychleji dopraven do
laboratoĜe (do 6 hodin). Vzhledem k nároþnosti stanovení je tĜeba diagnostický postup
dopĜedu konzultovat s mikrobiologickou laboratoĜí.
4.1.3. detekce nukleových kyselin (NAAT, obvykle DNA) – vyšetĜení poskytuje
výjimeþný uživatelský komfort – snadný odbČr biologického materiálu, málo nároþnČ
uchování vzorku (pĜi chladniþkové teplotČ s transportem do 48 hodin, nebo zmražené
pĜi 20 °C do 1 týdne), možnost prĤkazu i oligosymptomatické až asymptomatické infekce,
zmČnČné podáním antibiotik, možnost prĤkazu více agens z jednoho vzorku. NejþastČji
používaná metodika je polymerázová ĜetČzová reakce (PCR) v multiplexní podobČ pĜi
souþasné detekci nČkolika patogenĤ s podobnými klinickými projevy.


4.2. Léþebný postup
Vychází z aktuální situace ve výskytu pĤvodcĤ STI v ýR a okolních státech a doporuþení ECDC,
IUSTI, CDC a WHO. Základním požadavkem je podání dostateþnČ vysoké dávky antibiotika
(podle váhy pacienta) po dostateþnČ dlouhou dobu.
Hospitalizace nemocného se provádí:
x u všech pĜípadĤ ulcus molle 
4.3. Preventivní opatĜení
Léþba a vyhledávání nemocných.
4.4. Zásady depistážní práce
x ZjišĢují se všechny (i asymptomatické) kontakty pacienta do 1 mČsíce pĜed stanovením
diagnózy, resp. do data rizikového kontaktu, pĜi kterém došlo pravdČpodobnČ k pĜenosu
infekce.
x osoby oznaþené jako zdroj infekce se vyšetĜují nejcitlivČjší dostupnou metodou pĜímého
prĤkazu, nejlépe NAAT.
4.5. Zásady dispenzární péþe
x spolupráce jednotlivých dermatovenerologických (v rámci depistážního šetĜení, pĜedávání
do dispenzární péþe apod.) pracovišĢ
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x spolupráce s laboratoĜemi, OOVZ, mezioborová spolupráce (gynekologové, urologové,
neonatologové, infektologové apod.)
x nemocní jsou dispenzarizováni po dobu léþení a kontrolního vyšetĜení
x dobu zákazu pohlavního styku urþí lékaĜ na základČ zjištČní neinfekþnosti a vylouþením
jiných STI
x po skonþené léþbČ se provádí kontrolní laboratorní vyšetĜení vždy nejménČ v odstupu
3 týdnĤ (lépe 6 týdnĤ), ideálnČ pomocí PCR. 
5) Granuloma venereum (granuloma inguinale, Donovanóza)
Jedná se o venerickou chorobu, která je endemická v tropickém a subtropickém pásmu.
V rozvinutých zemích se vyskytuje nejþastČji jako import ze zemí bČžného výskytu (turistiky,
sexuální turistika, pracovní pobyty).
PĤvodcem je gramnegativní bakterie Klebsiella granulomatis. Jedná se obvykle o urogenitální
a perineální ulcerativní infekci charakterizovanou pomalu se šíĜícím nebolestivým vĜedem, který
mĤže být mnohoþetný. Spodina vĜedu je živČ þervená a snadno krvácí (výrazná vaskularizace).
Projevy mohou být také nekrotizující, hypertrofické nebo sklerotizující. Per continuitatem (zejména
u cervicitidy) se vzácnČ šíĜí do malé pánve a dutiny bĜišní nebo na okolní kostní tkáĖ. Možná je
také extragenitální manifestace podle místa vstupu (perianálnČ apod.) I po klinicky úspČšné léþbČ
(zhojení vĜedĤ) se objevují relapsy v odstupu 6-18 mČsícĤ. Vždy je tĜeba vylouþit syfilis.
5.1. Diagnostický postup
x
x
x

klinické vyšetĜení
dĤsledné zjištČní cestovatelské anamnézy vþ. sexuálního kontaktu v cizinČ (zejména
v endemických oblastech) nebo s cizincem (zejména pocházejícím z endemické oblasti)
odbČr biologického materiálu na mikrobiologické vyšetĜení dle klinické indikace:
5.1.1. mikroskopické vyšetĜení stČru z projevu v barvení dle Giemsy. Pozorováno je
typické intracelulární umístČní drobných tyþinek (Donovanova tČlíska). Citlivost metodiky
je významnČ závislá na kvalitČ odbČru a zkušenosti personálu. Vzhledem k nároþnosti
stanovení je tĜeba diagnostický postup dopĜedu konzultovat s mikrobiologickou laboratoĜí.
5.1.2. kultivaþní vyšetĜení je velmi obtížné, provádí se pouze na speciálních kultivaþních
pĤdách nebo ve žloutkovém vaku kuĜecího embrya. Vzorek musí být dopraven do
laboratoĜe co nejrychleji. Vzhledem k nároþnosti stanovení je tĜeba diagnostický postup
dopĜedu konzultovat s mikrobiologickou laboratoĜí.
5.1.3. detekce nukleových kyselin (NAAT, obvykle DNA) – nejþastČji používaná
metodika je polymerázová ĜetČzová reakce (PCR), vyšetĜení není tþ. v ýR bČžnČ dostupné.
PĜípadné použití je nutné konzultovat s vedoucím páteĜního STI pracovištČ spolupracujícím
s protiepidemickým odborem krajského OOVZ.
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5.2. Léþebný postup
Vychází z aktuální situace ve výskytu pĤvodcĤ STI v ýR a okolních státech a doporuþení ECDC,
IUSTI, CDC a WHO. Základním požadavkem je podání dostateþnČ vysoké dávky antibiotika
(podle váhy pacienta) po dostateþnČ dlouhou dobu.
Hospitalizace nemocného se provádí
x u všech pĜípadĤ Donovanózy 
5.3. Preventivní opatĜení
Léþba a vyhledávání nemocných.
5.4. Zásady depistážní práce
x u akutní infekce se zjišĢují kontakty do 1 mČsíce pĜed stanovením diagnózy, resp. do data
rizikového kontaktu, pĜi kterém došlo pravdČpodobnČ k pĜenosu infekce
x u chronické infekce se zjišĢují kontakty do 12 mČsícĤ pĜed stanovením diagnózy, resp. do
data rizikového kontaktu, pĜi kterém došlo pravdČpodobnČ k pĜenosu infekce
x osoby oznaþené jako zdroj infekce se vyšetĜují nejcitlivČjší dostupnou metodou pĜímého
prĤkazu
5.5.

Zásady dispenzární péþe
x spolupráce jednotlivých dermatovenerologických pracovišĢ (v rámci depistážního šetĜení,
pĜedávání do dispenzární péþe apod.)
x spolupráce s laboratoĜemi, OOVZ, mezioborová spolupráce (gynekologové, urologové,
neonatologové, infektologové apod.)
x nemocní jsou dispenzarizováni po dobu léþení a kontrolního vyšetĜení
x dobu zákazu pohlavního styku urþí lékaĜ na základČ zjištČní neinfekþnosti a vylouþením
jiných STI
x po skonþené léþbČ se provádí kontrolní laboratorní vyšetĜení vždy nejménČ v odstupu
3 týdnĤ (lépe 6 týdnĤ), ideálnČ pomocí PCR 


6) Další sexuálnČ pĜenosné nemoci
Mohou podle druhu pĤvodce pĤsobit akutní nebo chronická onemocnČní postihující sliznici
urogenitálního traktu nebo jiné orgány. Skupina zahrnuje celou šíĜi pĤvodcĤ zpĤsobilých k pĜenosu
pohlavním stykem:
x urogenitální nekapavþité infekce vyvolané bakteriálními pĤvodci: mykoplasmata
(Mycoplasma genitalium), ureaplasmata, streptokoky, stafylokoky, enterokoky, komplex
bakteriální vaginózy, ostatní aerobní a anaerobní bakterie); parazitárními pĤvodci:
Trichomonas vaginalis, Sarcoptes scabiei, Phthirus pubis, Entamoeba histolytica;
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kvasinkovými pĤvodci: Candida albicans, Candida glabrata aj.; virovými pĤvodci: HPV,
Pox virus molluscum contagiosum, CMV, HSV2, HSV1)
x virové hepatitidy (VHB, VHD v pĜípadČ aktivní VHB, VHC, VHA)
x infekce HIV
Vzhledem k odlišnosti pĤvodcĤ vyžaduje prĤkaz interdisciplinární spolupráci klinických oborĤ
a diagnostické laboratoĜe.
Zvláštní pozornost je, vzhledem k aktuální problematice MSM, tĜeba vČnovat také infekci HPV,
její prevenci (vþ. doporuþení oþkování) a vyšetĜování závažných následkĤ i v anální
a orofaryngeální oblasti. Zejména doporuþení vyšetĜení na zkušených specializovaných
pracovištích proktologie a ORL.
6.1. Diagnostický postup
x klinické vyšetĜení
x odbČr biologického materiálu na mikrobiologické vyšetĜení:
6.1.1. mikroskopie – Trichomonas vaginalis, Sarcoptes scabiei
6.1.2. kultivace – streptokoky, stafylokoky, enterokoky, komplex bakteriální vaginózy,
aerobní a anaerobní bakterie, kvasinky, mycoplasmata, Ureaplasma urealyticum,
Trichomonas vaginalis
6.1.3. molekulárnČ genetická (PCR) diagnostika –Mycoplasma genitalium, Trichomonas
vaginalis, HPV, CMV, HSV 1 a 2, HIV 1+2, VHB, VHC
6.1.4. sérologie – HIV 1+2, VHB, VHD v pĜípadČ pozitivity HBsAg, VHC, VHA
6.2. Léþebný postup
Vychází z aktuální situace ve výskytu pĤvodcĤ STI v ýR a okolních státech a doporuþení ECDC,
IUSTI, CDC a WHO. Základním požadavkem je podání dostateþnČ vysoké dávky léþivého
pĜípravku dle pĤvodce onemocnČní (antibiotika, antimykotika, antiparazitika, antivirotik; podle
váhy pacienta) po dostateþnČ dlouhou dobu. Léþba infekcí HIV 1+2, VHB, VHD, VHC a VHA je
Ĝešena na pracovištích infekþního lékaĜství nebo gastroenterologie. V pĜípadČ HPV infekce
spolupráce s urology, gynekology a onkology.
6.3. Preventivní opatĜení
Léþba a vyhledávání nemocných.
6.4. Zásady depistážní práce
x zajištČní kontaktĤ dle specifické biologie jednotlivých infekcí s pĜihlédnutím k individuální
inkubaþní dobČ u jednotlivých infekcí
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x osoby oznaþené jako zdroj infekce se vyšetĜují nejcitlivČjší dostupnou metodou pĜímého
prĤkazu.
6.5. Zásady dispenzární péþe
x spolupráce jednotlivých dermatovenerologických pracovišĢ (v rámci depistážního šetĜení,
pĜedávání do dispenzární péþe apod.),
x spolupráce s laboratoĜemi, OOVZ, mezioborová spolupráce (gynekologové, urologové,
neonatologové, infektologové apod.)
x nemocní jsou dispenzarizováni po dobu léþení a kontrolního vyšetĜení, v pĜípadČ infekce
HIV 1+2, VHB, VHD, VHC a VHA jsou pĜedáni na infektologické resp.
gastroenterologické pracovištČ, u HPV infekce pĜípadná spolupráce s onkologickým
pracovištČm
x dobu zákazu pohlavního styku urþí lékaĜ na základČ zjištČní neinfekþnosti a vylouþením
jiných STI
x po skonþené léþbČ se provádí kontrolní laboratorní vyšetĜení vždy nejménČ v odstupu
3 týdnĤ (lépe 6 týdnĤ). 
Seznam použitých zkratek:
19S IgM SPHA 19S IgM solidphase haemadsorption test
Centra pro kontrolu a prevenci nemocí - Centers for Disease Control and
CDC
Prevention
CMIA
chemiluminiscence
CMV
Cytomegalovirus
CNS
centrální nervový systém
CT
poþítaþová tomografie
ýDS
ýeská dermatovenerologická spoleþnost ýLS JEP
ýLK
ýeská lékaĜská komora
ýLS JEP
ýeská lékaĜská spoleþnost Jana Evangelisty PurkynČ
DFA-TP
pĜímá imunofluorescence Treponema pallidum
ýR
ýeská republika
DNA
deoxyribonukleová kyselina
Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí - European Centre for Disease
ECDC
Prevention and Control
EDF
Evropské dermatologické fórum
EIA/ELISA
enzymová imunoassay
FTA-ABS
fluorescent treponemal antibody absorption test
HIV
Human immunodeficiency virus (virus lidské imunodeficience)
HPV
Human papiloma virus (lidský papiloma virus)
HSV
Herpes simplex virus
ISIN
Informaþní systém infekþních nemocí
IUSTI
International Union against STI
LGV
Lymphogranuloma venereum
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MOP
MR
MSM
MZ
NAAT
NRL
NT
OOVZ
ORL
PCR
PID
PN
PNC
POCT
PPN
RPN
RPR
RTG
SPC
STD
STI
TPHA
TP-PA
UZ
VDRL
VHA
VHB
VHC
VHD
WHO
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mikrobní obraz poševní
magnetická rezonance
muži mající sex s muži
Ministerstvo zdravotnictví ýR
nucleic acid amplification test
národní referenþní laboratoĜ
citlivost není stanovena nebo se test pro vyšetĜení neužívá
Orgán ochrany veĜejného zdraví
otorhinolaryngologické pracovištČ
polymerázová ĜetČzová reakce
pelveoperitonitida
pohlavní nemoc
Penicilin
point of care test
pohlavnČ pĜenosná nemoc
Registr pohlavních nemocí
rapid plasma reagin test
rentgenové vyšetĜení
Souhrn údajĤ o pĜípravku
Sexually transmitted disease
Sexually transmitted infection
Treponema pallidum haemaglutination test
Treponema pallidum particleaglutination test
ultrazvukové vyšetĜení
Venereal Disease Laboratory test
virová hepatitida typu A
virová hepatitida typu B
virová hepatitida typu C
virová hepatitida typu D
World Health Organization

Zrušuje se metodické opatĜení Standard 404-59/1997 VČstník MZ ýR þástka 10/1997.
MUDr. Pavla Svrþinová, Ph.D., námČstkynČ ministra pro Ĝízení sekce pro ochranu a podporu
veĜejného zdraví a hlavní hygieniþka ýR
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PĜíloha þ. 1: Hlášení pohlavní nemoci
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PĜíloha þ.2: Hlášení infekþní nemoci
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PĜíloha þ. 3: V dobČ vydání tohoto metodického pokynu platné znČní vyhlášky þ. 473/2008 Sb.,
o systému epidemiologické bdČlosti pro vybrané infekce - pĜíloha 27
PĜíloha 27
Systém epidemiologické bdČlosti získané nebo vrozené syfilis
ýl. 1
Klinická definice onemocnČní
1. Získaná primární syfilis - to je ulcerativní onemocnČní charakterizované pĜítomností jedné,
výjimeþnČ nČkolika, obvykle nebolestivých, erozivních až ulcerativních lézí (šankrĤ) v genitální,
perineální nebo anální oblasti, v ústech, na sliznici hltanu nebo kdekoliv jinde mimo oblast
genitálií. Inkubaþní doba 10 dnĤ až 3 mČsíce.
2. Získaná sekundární syfilis - osoba s nejménČ s jedním z tČchto pĜíznakĤ: difúzní
makulopapulózní vyrážka postihující þasto i dlanČ a plosky, celková lymfadenopatie, kondyloma
latum, exantém, difúzní alopecie.
3. Získaná þasná latentní syfilis - osoba s pĜíznaky primární nebo sekundární syfilis v anamnéze do
pĜedchozích 24 mČsícĤ splĖující laboratorní kritéria (specifické testy).
4. Získaná pozdní latentní syfilis nad 24 mČsícĤ - osoba splĖující laboratorní kritéria (specifické
testy).
5. Vrozená syfilis þasná - dítČ do 2 let vČku splĖující nejménČ jeden z následujících pĜíznakĤ:
hepatosplenomegalie, mukokutánní léze, kondyloma latum, pĜetrvávající rinitida, žloutenka,
pseudoparalýza zpĤsobená periostitidou a osteochondritidou, postižení centrální nervové soustavy,
anémie, nefrotický syndrom, malnutrice.
6. Vrozená syfilis pozdní - osoba nad 2 roky vČku s klinickými projevy odpovídajícími pozdní
vrozené syfilis a splĖující laboratorní kritéria (specifické testy).
7. Období nakažlivosti je omezeno na pĜítomnost klinických projevĤ v dobČ kontaktu nebo
v pĜedcházejících 24 mČsících (pĜenos krví nebo z matky na plod).
ýl. 2
Laboratorní diagnostika
A. Potvrzený pĜípad - nejménČ jeden z následujících nálezĤ:
1. PrĤkaz Treponema pallidum subspecies pallidum mikroskopickým vyšetĜením v zástinu
v exsudátu z lézí, ve tkáni, v pupeþní šĖĤĜe, placentČ nebo výtoku z nosu
2. PrĤkaz Treponema pallidum subspecies pallidum pĜímou imunofluorescencí v exsudátu z lézí, ve
tkáni, v pupeþní šĖĤĜe, placentČ nebo výtoku z nosu
3. PCR prĤkaz Treponema pallidum subspecies pallidum v exsudátu z lézí, ve tkáni, v pupeþní
šĖĤĜe, placentČ nebo výtoku z nosu
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4. Detekce specifických protilátek proti Treponema pallidum subspecies pallidum pomocí
screeningového testu (napĜ. TPHA, TP- PA, EIA aj.) a zároveĖ detekce specifických protilátek
proti Treponema pallidum subspecies pallidum ve tĜídČ IgM
5. U vrozené syfilis detekce specifických protilátek IgM proti Treponema pallidum subspecies
pallidum a zároveĖ detekce nespecifických protilátek v netreponemovém testu (napĜ. VDRL, RPR)
B. PravdČpodobný pĜípad - nejménČ jeden z následujících nálezĤ:
1. Detekce specifických protilátek proti Treponema pallidum subspecies pallidum pomocí
screeningového testu (napĜ. TPHA, TP- PA, EIA aj.) a zároveĖ potvrzení specifických protilátek
proti Treponema pallidum subspecies pallidum ve tĜídČ IgG metodicky nezávislým testem (FTAABS IgG, western blot IgG)
2. U vrozené syfilis detekce nespecifických protilátek proti Treponema pallidum subspecies
pallidum v netreponemovém testu (napĜ. VDRL, RPR) v liquoru
3. U vrozené syfilis detekce specifických protilátek proti Treponema pallium subspecies pallidum
pomocí screeningového testu (napĜ. TPHA, TP-PA, EIA aj.) a zároveĖ potvrzení specifických
protilátek proti Treponema pallidum subspecies pallidum ve tĜídČ IgG metodicky nezávislým
testem (FTA-ABS IgG, western blot IgG) u matky
4. U vrozené syfilis detekce nespecifických protilátek proti Treponema pallidum subspecies
pallidum v netreponemovém testu (napĜ. VDRL, RPR) ve þtyĜnásobnČ vyšším titru než u matky
ýl. 3
Epidemiologická kritéria
Epidemiologická souvislost - mezilidský pĜenos sexuálním stykem nebo vertikálním pĜenosem.
ýl. 4
Klasifikace pĜípadu onemocnČní
A. Možný: Nelze použít.
B. PravdČpodobný: Klinicky odpovídající pĜípad s epidemiologickou souvislostí a laboratorním
testy odpovídajícími pravdČpodobnému pĜípadu.
C. Potvrzený: Klinicky odpovídající pĜípad, laboratornČ potvrzený.
ýl. 5
Shromažćování údajĤ a jejich hlášení
Osoba poskytující péþi1), která diagnostikuje onemocnČní získanou nebo vrozenou syfilis, hlásí
orgánu ochrany veĜejného zdraví potvrzený a pravdČpodobný pĜípad onemocnČní a úmrtí na toto
onemocnČní podle kritérií v þlánku 1 až 3.
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ýl. 6
Epidemiologické šetĜení pĜi podezĜení na výskyt syfilis
1. Osoba poskytující péþi, která vyslovila podezĜení na infekci Treponema pallidum subspecies
pallidum, zajistí odbČry biologického materiálu k laboratornímu prĤkazu etiologie a jeho transport
do vyšetĜující laboratoĜe.
2. Klinický lékaĜ dermatovenerologického pracovištČ s depistážní službou, podle místa bydlištČ
pacienta s prokázanou infekcí, provádí cílené vyšetĜení u všech relevantních kontaktĤ a pĜíslušné
kontroly po léþbČ pacientĤ s diagnostikovanou infekcí.
ýl. 7
Protiepidemická opatĜení
1. Hlášení onemocnČní vyvolaných Treponema pallidum subspecies pallidum podle þlánku 5.
2. Protiepidemická opatĜení spoþívají v Ĝádném provedení depistážního šetĜení a vyšetĜení všech
relevantních kontaktĤ nemocného podle jiného právního pĜedpisu6).
3. U syfilis I. a II. stadia musí být vždy naĜízena izolace a léþení na venerologickém oddČlení
a fyzické osoby jsou povinny podrobit se léþení podle jiného právního pĜedpisu2).
4. U dárcĤ krve a jiného biologického materiálu se postupuje podle jiného právního pĜedpisu5).
____________________

1) § 15 zákona þ. 258/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých
souvisejících zákonĤ, ve znČní zákona þ. 274/2003 Sb.
2) Vyhláška þ. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky pĜedcházení vzniku a šíĜení
infekþních onemocnČní a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zaĜízení a ústavĤ
sociální péþe.
5) Zákon þ. 296/2008 Sb., o zajištČní jakosti a bezpeþnosti lidských tkání a bunČk urþených
k použití u þlovČka a o zmČnČn souvisejících zákonĤ (zákon o lidských tkáních a buĖkách),
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 285/2002 Sb., o darování, odbČrech a transplantacích tkání a orgánĤ a o zmČnČ
nČkterých zákonĤ (transplantaþní zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Vyhláška þ. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavkĤ pro zajištČní jakosti a
bezpeþnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi).
6) SmČrnice Ministerstva zdravotnictví ýeské socialistické republiky þ. 30/1968 VČstníku
MZ ýSR o opatĜeních proti pohlavním nemocem, ve znČní vyhlášky þ. 225/1996 Sb.
(smČrnice reg.þá. 51/1968 Sb.)
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PĜíloha þ. 4: V dobČ vydání tohoto metodického pokynu platné znČní vyhlášky þ. 473/2008 Sb., o
systému epidemiologické bdČlosti pro vybrané infekce - pĜíloha 20
PĜíloha 20
Systém epidemiologické bdČlosti infekcí Chlamydia trachomatis
ýl. 1
Klinická definice onemocnČní
1. Klinický obraz odpovídající chlamydiové infekci, jiné než lymphogranuloma venereum (dále jen
"LGV"), u dČtí a dospČlých - zánČtlivé onemocnČní charakterizované nejménČ jedním
z následujících projevĤ: uretritida, epididymitida, akutní salpingitida, akutní endometritida,
cervitida, proktitida. Inkubaþní doba 7 až 14 dní, pĜípadnČ delší.
2. Klinický obraz odpovídající chlamydiové infekci, jiné než LGV, u novorozencĤ je
charakterizován nejménČ jedním z následujících projevĤ: zánČt spojivek, pneumonie.
3. Klinický obraz odpovídající LGV: zánČtlivČ ulcerativní infekce charakterizované nejménČ
jedním z následujících pĜíznakĤ: uretritida, genitální vĜed, inguinální lymfadenopatie, cervitida,
proktitida.
4. Období nakažlivosti mĤže být velmi dlouhé a není omezeno na pĜítomnost klinických známek
infekce. Nemocný mĤže být zdrojem infekce i v dobČ bez subjektivních a objektivních obtíží.
ýl. 2
Laboratorní diagnostika
Infekce Chlamydia trachomatis, jiná než LGV, nejménČ jeden z následujících zpĤsobĤ prĤkazu:
1. izolace Chlamydia trachomatis ze vzorku z urogenitálního traktu, anální oblasti, nebo ze
spojivky
2. prĤkaz Chlamydia trachomatis pĜímou imunofluorescencí v klinickém vzorku
3. detekce nukleové kyseliny Chlamydia trachomatis v klinickém vzorku
Infekce Chlamydia trachomatis - LGV, nejménČ jeden z následujících zpĤsobĤ prĤkazu:
1. izolace Chlamydia trachomatis ze vzorku z urogenitálního traktu, anální oblasti, nebo ze
spojivky
2. detekce nukleové kyseliny Chlamydia trachomatis v klinickém vzorku
3. v pĜípadČ pozitivních výsledkĤ podle bodu 1. nebo 2. zároveĖ identifikace sérovaru (genovaru)
L1, L2 nebo L3
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ýl. 3
Epidemiologická kritéria
Epidemiologická souvislost - mezilidský pĜenos sexuálním stykem nebo vertikálním pĜenosem.
ýl. 4
Klasifikace pĜípadu onemocnČní
A. Možný: Nelze použít.
B. PravdČpodobný: Klinicky odpovídající pĜípad s epidemiologickou souvislostí.
C. Potvrzený: Klinicky odpovídající pĜípad, laboratornČ potvrzený.
ýl. 5
Shromažćování údajĤ a jejich hlášení
1. Osoba poskytující péþi1), která diagnostikuje onemocnČní vyvolané Chlamydia trachomatis (jiné
než LGV, LGV), hlásí orgánu ochrany veĜejného zdraví potvrzené a pravdČpodobné pĜípady
onemocnČní a úmrtí na toto onemocnČní.
2. Kumulativní data hlásí laboratoĜe jedenkrát mČsíþnČ místnČ pĜíslušným orgánĤm ochrany
veĜejného zdraví dle vzoru:
a. poþet všech provedených vyšetĜení strukturovaných podle:
i. pohlaví
ii. vČku
iii. diagnózy
iv. odbornosti lékaĜe
b. poþet všech pozitivních nálezĤ strukturovaných podle:
i. pohlaví
ii. vČku
iii. diagnózy
iv. odbornosti lékaĜe
v. druhu biologického materiálu (výtČr z cervixu, moþ apod.)
vi. metody prĤkazu (vþetnČ názvu testu výrobce)
ýl. 6
Epidemiologické šetĜení pĜi podezĜení na infekci Chlamydia trachomatis
Osoba poskytující péþi1), která vyslovila podezĜení na infekci Chlamydia trachomatis, zajistí
odbČry biologického materiálu k laboratornímu prĤkazu onemocnČní, jeho transport do vyšetĜující
laboratoĜe, dále provádí cílené vyšetĜení u všech kontaktĤ a pĜíslušné kontroly po léþbČ pacientĤ
s diagnostikovanou infekcí.
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ýl. 7
Protiepidemická opatĜení v ohnisku Chlamydia trachomatis
1. Hlášení onemocnČní vyvolaných Chlamydia trachomatis podle þlánku 5.
2. Protiepidemická opatĜení spoþívají v Ĝádném provedení depistážního šetĜení a vyšetĜení všech
kontaktĤ nemocného podle jiného právního pĜedpisu6).
3. Kontrolní vyšetĜení pacienta po 6 týdnech po ukonþení terapie a vyšetĜení na další závažné
pohlavnČ pĜenosné nemoci (syfilis, kapavka, HIV/AIDS).
4. Dispenzarizace pacienta po dobu 3 mČsícĤ s následným vyšetĜením a vyĜazením z evidence na
základČ negativního kontrolního vyšetĜení7).
5. U dárcĤ reprodukþních bunČk se postupuje podle jiného právního pĜedpisu8).
____________________
1) § 15 zákona þ. 258/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých souvisejících
zákonĤ, ve znČní zákona þ. 274/2003 Sb.
6) SmČrnice Ministerstva zdravotnictví ýeské socialistické republiky þ. 30/1968 VČstníku MZ ýSR
o opatĜeních proti pohlavním nemocem, ve znČní vyhlášky þ. 225/1996 Sb. (smČrnice reg.þá.
51/1968 Sb.)
7) Vyhláška þ. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péþe,
þasové rozmezí dispenzárních prohlídek a oznaþení specializace dispenzarizujícího lékaĜe.
8) PĜíloha 5 vyhlášky þ. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavkĤ pro zajištČní jakosti a
bezpeþnosti lidských tkání a bunČk urþených k použití u þlovČka.
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PĜíloha þ. 5: Legislativní rámec nejvýznamnČjších zákonných norem
x

Zákon þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

x

Vyhláška þ. 306/2012 Sb., o podmínkách pĜedcházení vzniku a šíĜení infekþních nemocí a o
hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zaĜízení a ústavĤ sociální péþe

x

Zákon þ. 258/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ

x

Vyhláška o systému epidemiologické bdČlosti pro vybrané infekce k zákonu þ. 258/2000 Sb.
v aktuálním znČní (nyní vyhl. þ. 473/2008 Sb.)

x

Vyhláška þ. 39/2012 Sb., o dispenzární péþi

x

Vyhláška þ. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

x

SmČrnice MZ ýR 30/1968 Sb., o opatĜeních proti pohlavním nemocem, zapsaná ve sbírce
zákonĤ

x

Vyhláška þ. 143/2008 Sb. o lidské krvi

x

Vyhláška þ. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavkĤ pro zajištČní jakosti a bezpeþnosti
lidských tkání a bunČk urþených k použití u þlovČka

x

Zákon þ. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 155 - Ohrožení pohlavní nemocí i z nedbalosti)

x

Zákon þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád

x

Vyhláška þ. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a vČcné vybavení
zdravotnických zaĜízení a kontaktních pracovišĢ domácí péþe

x

Vyhláška þ. 134/1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonĤ s bodovými hodnotami

x

Zákon þ. 200/1990 Sb., o pĜestupcích

x

VČstník MZ ýR þ. 11/2018 Registr pohlavních nemocí - Metodika sbČru a vyplĖování
vstupních dat pro hlášení pohlavních nemocí

x

VČstník MZ ýR þ. 10/2016 Metodický návod k Ĝešení problematiky HIV/AIDS v ýR
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1 Cíl specializaþního vzdČlávání
Cílem specializaþního vzdČlávání v oboru Klinická genetika pro odborného pracovníka
v laboratorních metodách a pĜípravČ léþivých pĜípravkĤ je získání specializované zpĤsobilosti
osvojením si potĜebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návykĤ týmové
spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro þinnosti podle § 140 vyhlášky
þ. 55/2011 Sb., o þinnostech zdravotnických pracovníkĤ a jiných odborných pracovníkĤ,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „vyhláška þ. 55/2011 Sb.“).

2 Vstupní podmínky a prĤbČh specializaþního vzdČlávání
2.1 Vstupní podmínky
Podmínkou pro zaĜazení do specializaþního vzdČlávání v oboru Klinická genetika
je získání odborné zpĤsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních
metodách a v pĜípravČ léþivých pĜípravkĤ dle § 26 zákona þ. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání zpĤsobilosti k výkonu nelékaĜských zdravotnických povolání
a k výkonu þinnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péþe a o zmČnČ nČkterých
souvisejících zákonĤ (zákon o nelékaĜských zdravotnických povoláních), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 96/2004 Sb.“).

2.2 PrĤbČh specializaþního vzdČlávání
Specializaþní vzdČlávání se uskuteþĖuje pĜi výkonu povolání:
a) formou celodenní prĤpravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby
podle zákona þ. 96/2004 Sb. a zákona þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ,
b) mĤže probíhat i jako rozvolnČná pĜíprava v rozsahu nejménČ poloviny stanovené týdenní
pracovní doby; celková délka, úroveĖ a kvalita nesmí být nižší než v pĜípadČ celodenní
prĤpravy.
V rámci plnČní podmínek specializaþního vzdČlávání probíhá hodina teoretické výuky
v rozsahu 45 minut a praktická þást v rozsahu 60 minut. Celková délka specializaþního
vzdČlávání je minimálnČ 48 mČsícĤ. Specializaþní vzdČlávání v oboru Klinická genetika má
dva stupnČ – sestává se ze základního kmene a z vlastního specializovaného výcviku.
PrĤbČh specializaþního vzdČlávání je evidován v tzv. Logbooku (deníku, studijním
prĤkazu), do nČhož provádí školitel záznamy o provedených výkonech v rámci odborné
praxe na neakreditovaném pracovišti nebo na pracovišti akreditovaného zaĜízení, na kterém
probíhá praktická þást vzdČlávacího programu. Záznamy do Logbooku provádí rovnČž
školitel pro teoretickou výuku.
Seznam povinných výkonĤ je stanoven vzdČlávacím programem a je uveden v Logbooku.
Jejich þetnost je stanovena jako minimální, aby úþastník specializaþního vzdČlávání zvládl
danou problematiku nejen po teoretické, ale i po praktické stránce. Potvrzení o absolvování
povinných kurzĤ v základní i specializaþní þásti vzdČlávání se zapisuje do Logbooku. V dobČ
praxe je povinné vypracování písemné práce na odborné téma.
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3 Uþební osnova
3.1 Uþební osnova základního kmene – minimálnČ 24 mČsícĤ
3.1.1 Uþební osnova teoretické þásti – Základy laboratorních oborĤ
Povinný modulárnČ uspoĜádaný kurz Základy laboratorních oborĤ pro obory klinická
biochemie, alergologie a klinická imunologie a klinická genetika s pĜípadnou navazující
e-learningovou formou výuky v celkové délce 24 mČsícĤ.
3.1.1.1 Odborný modul OM 1
Název modulu

Obecný modul

Minimální rozsah

17 h

Cíl

Osvojit si základy anatomie, histologie, embryologie, fyzika, chemie,
biologie a fyziologie.
Rozpis uþiva

Min. poþet
hodin

Obecná chemie

Atomy, elementární þástice, radioaktivita, základní chemické
zákony, periodická soustava prvkĤ, chemická vazba.
Molekulové orbitaly, druhy vazeb, kvantová þísla, fyzikální
vlastnosti látek, látkové množství, kapaliny. Hmota, základy
termodynamiky, fyzikální systémy a jejich transportní
vlastnosti.

3

Biologie buĖky

Morfologie
buĖky,
organely
a
jejich
vlastnosti,
kompartmentace metabolických procesĤ, dČlení buĖky,
apoptóza.

2

Morfologie a funkce
tkání a orgánĤ

Morfologie tkání a orgánĤ. Srdce a kosterní svalstvo. Krev
a krevní obČh. Ledviny a moþové ústrojí. Plíce. Játra, žluþ.
Pankreas a gastrointestinální trakt.

9

Gravidita a vývoj
plodu

Gravidita, vývoj plodu, vrozené vývojové vady.

1

Malignita

Malignita, klasifikace nádorĤ, dČlení nádorových bunČk,
biologické vlastnosti nádorĤ.

1

Histologie

Preanalytická fáze v histologii a principy histologického
hodnocení. Zpracování materiálu na histologii, speciální
techniky.

1

Téma

ZpĤsob ukonþení
Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba.
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3.1.1.2 Odborný modul OM 2
Název modulu

Biochemie a farmakologie

Minimální rozsah

19 h

Cíl

Osvojit si teoretické základy klinické biochemie, toxikologie a farmakologie.
Rozpis uþiva

Min. poþet
hodin

Klinická
biochemie

Sacharidy, lipidy, bílkoviny vþetnČ enzymĤ, hormony, vnitĜní
prostĜedí a ionty. Biochemická vyšetĜení v diagnostice.

14

VyšetĜení likvoru

Úvod do cytologie likvoru. Preanalytická fáze v cytologii
a principy cytologického hodnocení.

1

Toxikologie

Intoxikace, drogové závislosti. Xenobiochemie.

2

Téma

Osud léþiv v organismu. Farmakokinetika (absorpce,
distribuce, biotransformace, eliminace). Farmakodynamika
(mechanismus úþinku léþiv).
Farmakologie

Terapeutické
monitorování
léþiv
(Therapeutic
drug
monitoring/therapeutic drug management, TDM) - praktická
aplikace farmakokinetických a farmakodynamických principĤ
pro optimalizaci farmakoterapie u individuálního pacienta).

2

Možnosti klinického použití TDM (léþiva s úzkým terapeutickým
indexem).
ZpĤsob ukonþení
Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba.

3.1.1.3 Odborný modul OM 3
Název modulu

Imunologie a genetika

Minimální rozsah

17 h

Cíl

Osvojit si teoretické základy lékaĜské imunologie a genetiky a principy
vyšetĜovacích metod v tČchto oborech.
Téma

Rozpis uþiva

Min. poþet
hodin

Imunitní systém a jeho
poruchy

Struktura a funkce imunitního systému. BunČþný
a orgánový
základ
imunitní
soustavy,
pĜirozená
a adaptivní imunita, zánČt, imunopatologické reakce.
Autoimunita
a
imunopatologie,
stavy
imunitní
dostateþnosti.

5

Transplantaþní
imunologie

Organizace transplantací v ýR,
laboratorní vyšetĜení u transplantací.

2

Základy laboratorních
diagnostických metod
v imunologii a
alergologii

Struktura a organizace oboru alergologie a klinické
imunologie.
Definice
imunologické
laboratoĜe.
Charakterizace interakce antigen-protilátka. Imunologická
vyšetĜení v diagnostice.

4

Základy genetiky

Struktura nukleových kyselin a organizace lidského

2

odbČry

orgánĤ,
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genomu. Struktura genu a jeho exprese, mutace a jejich
dČlení. Typy dČdiþnosti (Mendelovská a nemendelovská
dČdiþnost). MolekulárnČ genetický základ dČdiþnosti.
Laboratorní vyšetĜení
v lékaĜské genetice

Úvod do molekulárnČ genetické diagnostiky – pĜímá a
nepĜímá MG diagnostika.

4

ZpĤsob ukonþení
Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba.

3.1.1.4 Odborný modul OM 4
Název modulu

Hematologie a nukleární medicína

Minimální rozsah

19 h

Cíl

Osvojit si teoretické základy hematologie, imunohematologie a nukleární
medicíny a principy vyšetĜovacích metod v tČchto oborech.
Rozpis uþiva

Min. poþet
hodin

Hematologie

Kmenové buĖky krvetvorby a vývojové linie jednotlivých
krevních Ĝad. Základy morfologie (techniky fixace, barvení
a hodnocení
preparátĤ,
anomálie
u
þervené,
bílé
a trombocytové složky). Fyziologie hemostatických procesĤ
(primární hemostáza, plazmatický koagulaþní systém).
Fibrinolýza, inhibitory krevního srážení. Patofyziologie
hemostázy (krvácivé a trombotické stavy). Hematologická
vyšetĜení v diagnostice. Základní morfologie - popis bunČk
jednotlivých vývojových Ĝad.

8

Imunohematologie

Imunohematologie erytrocytĤ - základní principy (antigeny,
protilátky, komplement), základní vyšetĜení. Imunohematologie
trombocytĤ a leukocytĤ. Systémy krevních skupin (ABO,
Rhesus, Kell, Duffy, Kidd, MNSs, Lutheran, Lewis a další).
Klinická imunohematologie - pĜedtransfuzní vyšetĜení, AIHA,
potransfuzní reakce, hemolytické onemocnČní novorozence.
HLA systém a zásady výbČru dárcĤ kostní dĜenČ.

8

Nukleární
medicína

Bezpeþnostní a hygienické pĜedpisy pro zĜízení a provoz
izotopové laboratoĜe. Práce v laboratoĜi s otevĜenými záĜiþi
a ochrana pĜed ionizujícím záĜením. Kalibrace a normalizace
zaĜízení používaných v imunoanalytické laboratoĜi pro detekci
radioaktivity.

3

Téma

ZpĤsob ukonþení
Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba.
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3.1.1.5 Odborný modul OM 5
Název modulu

Mikrobiologie, preanalytika, ekonomika a marketing

Minimální rozsah

17 h

Cíl

Osvojit si teoretické základy klinické mikrobiologie a principy vyšetĜovacích
metod v mikrobiologii, zásady preanalytické fáze v klinických laboratorních
oborech a základní znalosti ekonomiky a marketingu v klinických
laboratoĜích.
Rozpis uþiva

Min. poþet
hodin

Mikrobiologie

Všeobecný úvod do mikrobiologie. Úvod do parazitologie.
Úvod do virologie. Formy interakce infekþního agens
s organismem. Základní laboratorní vyšetĜovací metody; jejich
výhody a limity. Základy epidemiologie. Testy antibiotik.

11

Preanalytika

OdbČry, transport a uchovávání biologického materiálu. Teorie
vnitĜní kontroly kvality. Preanalytická fáze u vyšetĜení lékĤ
a základní analytické metody. Preanalytická fáze u mikrobiologických vyšetĜení a základní kultivaþní techniky.

4

Ekonomika
a marketing

Výkonnost, urgentní laboratoĜ, plánování laboratorních
þinností, výbČr pĜístrojĤ a metod, ekonomická výtČžnost
a náklady. Komunikace (zdravotniþtí pracovníci v laboratoĜi –
motivaþní teorie; uživatelé laboratorních služeb – marketing;
správa nemocnice; dodavatelé).

2

Téma

ZpĤsob ukonþení
Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba.

3.1.1.6 Odborný modul OM 6
Název modulu

Modul analytický

Minimální rozsah

18 h

Cíl

Osvojit si principy analytických metod v klinické biochemii, klinické
imunologii a genetice.
Rozpis uþiva

Min. poþet
hodin

Optické metody

Fyzikální a chemické faktory analytických reakcí.
Optické metody (fotometrie, fluorimetrie, luminiscenþní
analýza, turbidimetrie, nefelometrie).

5

Imunochemické
a radioimunoanalytické
metody, POCT

Principy imunochemie a sérologie, fyzikálnČ-chemické
dĤsledky interakce antigenu s protilátkami. PĜehled
imunochemických a sérologických technik. Izotopové
metody, práce s izotopy. Metody POCT.

3

Mikroskopické techniky
a analyzátory krvinek

Mikroskopie a mikroskopické techniky. Analyzátory
krvinek a jejich souþasné možnosti pĜi vyšetĜování
periferní krve.

3

Téma
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Separaþní metody

Separaþní
a
migraþní
metody
(elektroforézy).
Chromatografické metody - tenkovrstevná (TLC)
kapalinová (HPLC) a plynová (GLC).

3

Metody analýzy
nukleových kyselin

Amplifikaþní techniky (PCR, RT-PCR a Real-time PCR) izolace materiálu pro tyto techniky, vlastní provedení,
metody detekce produktĤ. Aplikace DNA technik
v imunohematologii. Principy a využití metod založených
na poþítání þástic (hematologické analyzátory,
prĤtoková cytometrie). Multiplexové techniky mikroþipy.

4

ZpĤsob ukonþení
Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba.

3.1.1.7 Odborný modul OM 7
Název modulu

Chemometrie a statistika

Minimální rozsah

16 h

Cíl

Osvojit si základy chemometrie a statistiky a schopnost aplikace
statistických metod pĜi validaci a kontrole jakosti analytických metod.
Rozpis uþiva

Min. poþet
hodin

Chemometrie

Obecné a fyzikálnČ-chemické výpoþty. Základy
chemometrie.
PĜesnost,
správnost,
pravdivost
laboratorních
zkoušek.
Mez
detekce,
mez
stanovitelnosti,
robustnost
a výtČžnost
mČĜení,
diagnostická
citlivost,
specifiþnost,
diagnostické
rozhodovací limity. VČrohodnost laboratorních zkoušek.

6

Statistika

Základní statistické pojmy. Aplikace statistiky pĜi validaci
a kontrole jakosti analytických metod. PĜehled
statistických programĤ. Testy hypotéz, síla statistických
testĤ. Testování spolehlivosti analytických metod.
Porovnání
kvantitativních
údajĤ.
Vztah
mezi
kvantitativními
promČnnými:
korelace,
regrese,
vícerozmČrné metody. Analýza rozptylu. Metrologická
hierarchie metod a standardĤ.

10

Téma

ZpĤsob ukonþení
Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba.
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3.1.1.8 Odborný modul OM 8
Název modulu

Správná laboratorní praxe

Minimální rozsah

16 h

Cíl

Osvojit si základy správné laboratorní praxe v klinické laboratoĜi.
Rozpis uþiva

Min. poþet
hodin

VnitĜní kontrola kvality

Normy Ĝízení kvality v klinické laboratoĜi. Integrace –
konsolidace. MČĜící postupy absolutních metod. VnitĜní
kontrola kvality a laboratorní chyby. Management rizik v
laboratorní
praxi.
Interní
kontrola
kvality
u morfologických vyšetĜení. Teorie kalibrace. Kalibrace
v laboratorní praxi. Teorie validace metod. Srovnání
dvou metod. Návaznost a nejistota. Referenþní testy a
biologická variabilita. Výpoþty referenþních intervalĤ.

13

Externí hodnocení
kvality

Organizace externí kontroly kvality na národní
a mezinárodní úrovni, externí hodnocení kvality.

1

Informatika a informaþní
zdroje, zásady
prezentace

Zdravotnické informaþní systémy, datový standard MZ
ýR a mezinárodní standardy, Národní þíselník
laboratorních položek, dokumentace v laboratoĜi.
Zásady ústní a písemné odborné prezentace, práce
s odbornou literaturou.

2

Téma

ZpĤsob ukonþení
Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba.

3.1.2 Úþast na vzdČlávacích aktivitách
3.1.2.1 Kurz neodkladná první Pomoc
Minimální rozsah

12 h

Cíl

Osvojit si teoretické a praktické znalosti první pomoci.
PĜedmČt

Min. poþet
hodin

x
x
x
x

Zahájení, ĜetČz pĜežití a jeho þlánky
Úloha ZZS v ýR, jejich organizace
Základní životní funkce
BezprostĜední ohrožení života – pĜíþiny, výskyt a pĜíznaky

1

x
x
x
x
x
x

Náhlá zástava krevního obČhu, výskyt, diagnóza
Základní a rozšíĜená neodkladná resuscitace
Automatizovaná externí defibrilace
Historie vzniku neodkladné resuscitace a definice
Zásady a ukonþení neodkladné resuscitace
Terapeutické postupy

2

BezvČdomí, mdloba, kĜeþe

1

Dušnost – kardiálního, nekardiálního pĤvodu

1
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Úrazy
x Krvácení a zpĤsoby zástavy krvácení
x Zlomeniny
x Šok
x Luxace
x Termická traumata
x Úrazy elektrickou energií
Zvláštnosti urgentních stavĤ u dČtí

1

1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika

1

Praktická výuka

4

ZpĤsob ukonþení
OvČĜení znalostí testem.

3.1.2.2 SemináĜ Základy zdravotnické legislativy
Minimální rozsah

8h

Cíl

Osvojit si základní znalosti zdravotnické legislativy.
PĜedmČt

Organizace a Ĝízení zdravotnictví, financování zdravotní péþe
x

Systém právních pĜedpisĤ ve zdravotnictví

x

Postavení a kompetence MZ a krajĤ

x

Systém veĜejného zdravotního pojištČní

x

Orgány a zaĜízení ochrany veĜejného zdraví

x

Druhy, formy a právní postavení poskytovatelĤ zdravotních služeb

x

Postavení a kompetence profesních organizací (komor)

x

Zdravotnická dokumentace, ochrana dat

x

Právní odpovČdnost ve zdravotnictví

x

Etika zdravotnického povolání

x

Základní kategorie etiky

x

Principy a aplikace etiky ve zdravotnictví

x

Vztah etiky a práva

Min. poþet
hodin
2

4

2

ZpĤsob ukonþení
Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba.

Absolvování kurzu Neodkladná první pomoc a semináĜe Základy zdravotnické legislativy
není podmínkou pro ukonþení základního kmene, lze je absolvovat i bČhem vlastního
specializovaného výcviku.
Uchazeþ má dále získat znalosti:
x zákona þ. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zpĤsobilosti k výkonu
nelékaĜských zdravotnických povolání a k výkonu þinnosti souvisejících s poskytováním
zdravotní péþe a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o nelékaĜských
zdravotnických povoláních), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
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zákona þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon
þ. 372/2011 Sb.“),
zákona þ. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ,
zákona þ. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službČ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ,
zákona þ. 89/2012 Sb., obþanský zákoník, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

A dále znalosti:
x organizace a systému zdravotní péþe,
x správné laboratorní praxe na mikrobiologickém pracovišti,
x základy lékaĜské etiky, psychologie, posudkového lékaĜství a revizního lékaĜství, vþetnČ
znalostí o ochranČ osobních údajĤ pacienta a manipulaci s lidským materiálem,
x základních zpĤsobĤ dokumentace výsledkĤ (vyhláška þ. 98/1012 Sb., o zdravotnické
dokumentaci, ve znČní pozdČjších pĜepisĤ; zdravotnická dokumentace, zprávy, povinná
hlášení),
x poskytování neodkladné první pomoci,
x poþítaþové techniky a její využití pro dokumentaci i získávání informací, vþetnČ limitĤ
pro využívání poþítaþové techniky,
x v oblasti Ĝízení kvality zdravotní péþe a laboratorní diagnostiky.

3.1.3 Uþební osnova praktické þásti
Charakteristika pracovištČ

Min. délka praxe

Úvodní povinná praxe – probíhá v klinické laboratoĜi oboru

6 mČsícĤ

Praxe v klinických laboratorních oborech – probíhá v laboratoĜích
biochemických, imunologických, nukleární medicíny (nebo na úseku RIA
metod v laboratoĜi klinické biochemie nebo imunologie), hematologických
a transfuzní služby, mikrobiologických, toxikologických, genetických,
cytologických a dalších.

18 mČsícĤ

22 týdnĤ praxe v laboratoĜích všech níže uvedených oborĤ:

z toho

Povinná praxe v klinické biochemii, z toho 1 týden na pracovišti
imunoanalytických, eventuálnČ radioimunioanalytických metod.

8 týdnĤ

Povinná praxe v hematologii a transfuzní službČ.

4 týdny

Povinná praxe v mikrobiologii.

4 týdny

Povinná praxe v imunologii.

4 týdny

Povinná praxe v laboratoĜích klinické a molekulární genetiky.

2 týdny

Seznam výkonĤ

Min. poþet
Klinická biochemie

Samostatné provedení validace chemické analytické metody

1

Samostatná kalibrace end point metody

2

Samostatná kalibrace kinetické metody

2
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Samostatná kalibrace metody s markerem na imunoanalytickém analyzátoru

2

Samostatná kalibrace turbidimetrické metody

1

Samostatná kalibrace nefelometrické metody

2

Ekonomické zhodnocení analytické metody

1

Hodnocení efektivity diagnostického testu

1

Asistence u odbČru biologického materiálu (napĜ. odbČr žilní krve)

5

Vypracování analytického SOP

1

Monitorování systému vnitĜní kontroly kvality

2

KomentáĜ výsledkĤ externího hodnocení kvality

1

Praxe na úseku separaþních metod (pĜíprava vzorku, metoda, hodnocení)

5 dnĤ

Praxe na úseku migraþních metod (elektroforéza, imunofixace, hodnocení)

5 dnĤ

Praxe na úseku automatizovaných metod

10 dnĤ

Praxe na úseku imunoanalytických metod

10 dnĤ

Samostatné provádČní vyšetĜení moþe a mikroskopie moþového sedimentu

5 dnĤ

Praxe na úseku elektrochemických analyzátorĤ

5 dnĤ

Klinická hematologie a transfúzní služba
Samostatné vyšetĜení série kompletních krevních obrazĤ se 7 parametry

4 série

Samostatné vyšetĜení série kompletních krevních obrazĤ s 18 parametry

4 série

Samostatné stanovení faktorĤ II., V., VII., IX., X., XI., XII.

2 x každý faktor

Samostatné stanovení proteinu C

2 série

Samostatné stanovení proteinu S

2 série

Samostatné stanovení poþtu trombocytĤ mikroskopicky

2 série

Samostatné stanovení trombinového þasu

2 série

Samostatné stanovení APTT

2 série

Samostatné stanovení thromboplastinového þasu

2 série

Samostatné stanovení degradaþních produktĤ fibrinu

2 série

Samostatné provedení krevního nátČru a panoptického obarvení

2 série

Samostatné stanovení poþtu retikulocytĤ

2 série

Samostatné urþení krevní skupiny ABO RhD

2 série

SamostatnČ provedený screening protilátek (minimálnČ 50x)

2 série

SamostatnČ provedená zkouška kompatibility (minimálnČ 50x)

2 série

SamostatnČ provedená identifikace protilátek (minimálnČ 20x)

2 série

SamostatnČ provedený pĜímý CoombsĤv test (minimálnČ 20x)

2 série

Samostatné provedení dalších antigenĤ (Rh fenotyp, Kell, Kidd, Duffy)

2 x každá metoda

Mikrobiologie
Základní mikrobiologické kultivaþní techniky (aerobní, anaerobní kultivace,
analyzátory pro kultivaþní techniky)

3 dny
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Základní techniky identifikace bakterií

3 dny

Detekce a identifikace bakterií v biologickém materiálu mikroskopickými
technikami

2 dny

Urþování citlivosti baktérií na antibiotika

3 dny

Mikroskopické vyšetĜení na parazity

2 dny

Základní virologické techniky

7 dnĤ
Imunologie

Stanovení protilátek pĜímou a nepĜímou aglutinací

2x5

Stanovení funkþní aktivity komplementovaného systému

5

Provedení enzymové imunoanalýzy v uspoĜádání pro stanovení antigenu i
protilátky

10

Provedení ELFO a imunofixace

5

Provedení imunonefelometrie/imunoturbidimetrie

10

Stanovení specifického IgE

20 vzorkĤ

Stanovení specifických protilátek proti infekþnímu agens

20 vzorkĤ
(minimálnČ dva
rĤzné druhy
infekþních agens)

Stanovení autoprotilátek nepĜímou imunofluorescencí

20 vzorkĤ, detekce
alespoĖ 5 rĤzných
autoprotilátek

Provedení multiplexových technik (imunodot a pĜíbuzné metody)

10

VyšetĜení fagocytární aktivity

5

Imunofenotypizace prĤtokovou cytometrií (základní lymfocytární panel)
Indikace a interpretace imunologických vyšetĜení - kazuistiky

10 vzorkĤ
(pacientĤ)
5

Klinická genetika
Praxe v cytogenetické laboratoĜi (kultivace bunČk, zpracování bunČþných
kultur, pĜíprava a barvení preparátĤ)

5 dnĤ

Konvenþní cytogenetická analýza (sestavení karyotypu, interpretace nálezu)

3

Molekulární cytogenetická analýza (FISH, interpretace nálezu)

3

Praxe v molekulárnČ genetické laboratoĜi (izolace DNA, PCR)

5 dnĤ

MolekulárnČ genetická analýza, interpretace nálezu

3

Rozbor klinicko-genetického pĜípadu

2

Odborná praxe probíhá na pracovištích, která jsou schopna zabezpeþit provádČní výkonĤ
uvedených v tomto vzdČlávacím programu a v Logbooku a jejichž provozy mají odpovídající
technické vybavení v souladu s vyhláškou þ. 92/2012 Sb. (nemusí být akreditována dle
zákona þ. 96/2004 Sb.). Praxe, vþetnČ þinnosti na všech pracovištích, je zaznamenávána
a potvrzována v Logbooku. Uvedená délka praxe je minimální a má sloužit k dokonalému
osvojení si všech požadovaných výkonĤ.
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3.1.4 Podmínky pro ukonþení základního kmene
Podmínkou pro ukonþení základního kmene specializaþního vzdČlávání je splnČní všech
požadavkĤ stanovených vzdČlávacím programem a ovČĜení znalostí písemným testem.
ÚspČšné absolvování testu a ukonþení základního kmene je potvrzeno školitelem
v Logbooku.
SplnČní požadavkĤ praktické þásti v základním kmeni je pĜedpokladem pro pokraþování
ve vlastním specializovaném výcviku.

3.2 Uþební osnova vlastního specializovaného výcviku – minimálnČ
24 mČsícĤ
Postup do vlastního specializovaného výcviku je podmínČn splnČním všech požadavkĤ
stanovených vzdČlávacím programem v rámci základního kmene.

3.2.1 Uþební osnova teoretické þásti
3.2.1.1 Odborný modul OM 9
Název modulu

Klinická genetika

Minimální rozsah

13 h

Cíl

Osvojit si teoretické základy genetiky þlovČka formou samostudia.
Rozpis uþiva

Min. poþet
hodin

Genetika

Základní pojmy (genotyp, fenotyp, alela, mutace, homozygot,
heterozygot, vazba genĤ, genová exprese, regulace, interakce
nealelních genĤ). Principy monogenní dČdiþnosti, nejþastČjší
onemocnČní. Polygenní a multifaktoriální dČdiþnost, empirická
rizika. Mitochondriální dČdiþnost. Epigenetika. Histony
a histonový kód. Mutageneze, kancerogeneze, teratogeneze,
genotoxicita. NepĜíznivé faktory zevního prostĜedí.

2

Cytogenetika

Základní pojmy (mitóza, meióza, lyonizace, euchromatin,
heterochromatin,
mozaicismus,
segregace
lidských
chromosomĤ,
stavba
chromosomĤ,
klasifikace
chromosomových aberací, mechanismy vzniku). Klasické
cytogenetické
metody,
princip,
využití.
MolekulárnČ
cytogenetické metody, princip, využití. Metoda fluorescenþní in
situ hybridizace, typy sond, využití. Modifikace FISH metod
(mFISH, mBAND). ýipové technologie (aCGH/SNP). MLPA.
Mikrocytogenetika.
Onkocytogenetika.
Interpretace
cytogenetických nálezĤ.

2

Molekulární
genetika

Nukleové kyseliny – struktura, vlastnosti, funkce. Centrální
dogma molekulární genetiky. Genetická informace, gen,
genetický kód, replikace, transkripce, translace, regulace
genové exprese. Rekombinace. Mechanismy a typy mutací.
DNA polymorfismus. Metody DNA diagnostiky. Problematika
molekulárnČ genetické diagnostiky chorob AD, AR, XR,
mitochondriálních a polygenních chorob (pĜíklady vybraných

3

Téma
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chorob). Sekvenace, masivnČ paralelní sekvenování. Základy
imunogenetiky a kancerogeneze, farmakogenetiky, klinické
výstupy. Nomenklatura mutací, anotace genomových alterací,
nekódující sekvence v genomu. Bioinformatika, databáze
variant lidského genomu.

Prenatální
diagnostika

Prenatální
diagnostika, amniocentéza,
odbČr choria,
kordocentéza, indikace prenatální diagnostiky. Preimplantaþní
diagnostika aneuploidií, chromosomových vad a genových
mutací, biopsie embrya, indikace preimplantaþní diagnostiky.
Screeningové programy (prekoncepþní genetický screening,
biochemický,
ultrazvuk,
I.trimestrální
kombinovaný,
integrovaný, sekvenþní, II.trimestrální), termíny provedení,
jejich senzitivita, falešná pozitivita. Prenatální odbČry vhodné
pro DNA vyšetĜení rĤznými technikami. VyšetĜení fetální DNA
z krve matky. Interpretace laboratorních nálezĤ.

2

Genetické
poradenství

Indikace genetického vyšetĜení, stanovení genetických rizik.
Genealogické vyšetĜení, sestavení rodokmenu. Úloha
molekulární genetiky a cytogenetiky v genetickém poradenství.
Organizace genetické péþe u nás.

2

Etika

Etická a legislativní
testování. Biobanking.

1

Zdravotnická
dokumentace

Zdravotnické záznamy genetické ambulance, výsledkĤ
molekulárnČ genetického a cytogenetického vyšetĜení. Záznam
genetických dat v poþítaþi, systém záznamĤ pro zdravotní
pojišĢovny.

problematika

genetiky.

Prediktivní

1

ZpĤsob ukonþení
Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba.

3.2.1.2 Odborný modul OM 10
Název modulu

Specializaþní kurz pokroky v klinické genetice

Minimální rozsah

16 h

Cíl

Osvojit si teoretické znalosti o souþasných problémech a pokrocích v klinické
a lékaĜské genetice, aktuálních genetických vyšetĜovacích metodách
a þinnosti genetických ambulancí.
Rozpis uþiva

Min. poþet
hodin

Význam genetiky
v medicínČ

Prenatální a postnatální diagnostika, reprodukþní genetika,
asistovaná reprodukce, onkogenetika, farmakogenetika,
biochemická genetika.

8

Aktuální
vyšetĜovací
metody v klinické
genetice

Lidský genom. Metody klasické a molekulární cytogenetiky.
Metody
molekulární
genetiky.
Indikace
k
cytogenetickému/molekulárnČ
genetickému
vyšetĜení,
interpretace výsledkĤ, klinický význam.

4

Genetická
ambulance

Význam a þinnost genetické ambulance, diagnostika
genetických syndromĤ, genetické poradenství, indikace ke

4

Téma
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klinicko-genetickému vyšetĜení, domácí a mezinárodní
doporuþení v oblasti klinické a lékaĜské genetiky, etické
problémy lékaĜské genetiky.
ZpĤsob ukonþení
Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba.

3.2.1.3 Odborný modul OM 11
Název modulu

PĜedatestaþní specializaþní semináĜ aplikace genetických vyšetĜovacích
metod v praxi

Minimální rozsah

33 h

Cíl

Osvojit si teoretické znalosti o aktuálních genetických vyšetĜovacích
metodách a možnostech jejich aplikace v praxi.
Téma

MolekulárnČ
genetická
vyšetĜení v praxi

Cytogenetická a
molekulárnČ
cytogenetická
vyšetĜení v praxi

Varia

Rozpis uþiva
MolekulárnČ genetická diagnostika dČdiþných chorob: choroby
s komplexní dČdiþností, vzácná onemocnČní, cystická fibróza,
polycystická choroba ledvin, smyslové vady, neuromuskulární
onemocnČní apod. Metody microarray a NGS v prenatální
a preimplantaþní diagnostice. QF-PCR a neinvazivní prenatální
diagnostika. Prenatální screening vyšetĜením volné DNA plodu
z mateĜské krve. Onkogenetika. MolekulárnČ genetická
vyšetĜení u hematologických onemocnČní. Forenzní genetika.
Farmakogenetika a farmkogenomika. Bioinformatika.
Prenatální a postnatální cytogenetika. Kultivace a zpracování
bunČk pro cytogenetická vyšetĜení, vþetnČ návštČvy
cytogenetické laboratoĜe. Praktické ukázky hodnocení
v mikroskopu a sestavení karyotypu pomocí karyotypovacího
softwaru. Molekulární cytogenetika (FISH, mFISH/mBAND,
array CGH, MLPA), vþetnČ praktických ukázek v laboratoĜi.
Cytogenetická
vyšetĜení
v reprodukþní
genetice.
Onkocytogenetika.
Cytogenomická
diagnostika
hematologických malignit. Metody kultivace a vyšetĜení
nádorových bunČk, speciální FISH, aCGH/SNP, MLPA.
Interpretace výsledkĤ.
Historie genetiky v ýR. Souþasné aktuální problémy lékaĜské
genetiky. Genetické databáze. Validace genetických metod
v praxi.

Min. poþet
hodin

20

10

3

ZpĤsob ukonþení
Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba.

Specializaþní semináĜ obsahuje teoretickou þást s praktickými ukázkami vybraných
genetických vyšetĜovacích metod na akreditovaném pracovišti v cytogenetické a molekulárnČ
genetické laboratoĜi (pracovištČ musí být akreditováno dle ýSN EN ISO 15189).
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3.2.2 Uþební osnova praktické þásti
Charakteristika pracovištČ
Povinná praxe v cytogenetické laboratoĜi/molekulárnČ genetické laboratoĜi.
z toho

Povinná praxe v molekulárnČ genetické laboratoĜi/cytogenetické
laboratoĜi na akreditovaném pracovišti (doplnČk k základnímu zamČĜení
úþastníka specializaþního vzdČlávání).

Seznam výkonĤ

Min. poþet
mČsícĤ
22
3
Min. poþet

Samostatné provedení prenatálního cytogenomického vyšetĜení – konvenþní
cytogenetická a molekulárnČ cytogenetická analýza, popis nálezu podle platné
mezinárodní ISCN nomenklatury, interpretace výsledku.

10

Samostatné provedení postnatálního cytogenomického vyšetĜení – konvenþní
cytogenetická a molekulárnČ cytogenetická analýza, popis nálezu podle platné
mezinárodní ISCN nomenklatury, interpretace výsledku.

10

Samostatná provedení onkocytogenomického vyšetĜení – konvenþní cytogenetická
a molekulárnČ cytogenetická analýza, popis nálezu podle platné mezinárodní ISCN
nomenklatury, interpretace výsledku.

5

Manuální izolace DNA z rĤzných materiálĤ.

5

Provedení PCR, vyhodnocení, interpretace.

5

Provedení MLPA, vyhodnocení, interpretace.

3

Provedení klasické sekvenace dle Sangera, vyhodnocení, interpretace.

5

PĜíprava knihovny pro NGS.

2

Interpretace identifikovaných genetických variant, nomenklatura mutací.

10

ZpĤsob ukonþení

Praktické zvládnutí požadovaných laboratorních výkonĤ, které je potvrzeno školitelem
v Logbooku.

3.2.3 Doporuþená doplĖková praxe
Absolvování praxe v genetické ambulanci na akreditovaném pracovišti poskytujícím
zdravotní péþi v oboru lékaĜská genetika po dobu minimálnČ 2 mČsícĤ.

3.2.4 Podmínky pro ukonþení vlastního specializovaného výcviku
Podmínkou pro ukonþení vlastního specializovaného výcviku specializaþního vzdČlávání
je splnČní všech požadavkĤ stanovených vzdČlávacím programem a absolvování odborné
praxe v rozsahu stanoveném vzdČlávacím programem.

3.2.5 Výsledky vzdČlávání
3.2.5.1 Teoretické znalosti
Absolvent vlastního specializovaného výcviku bude znát:
x Historii genetiky. Objevení základních zákonĤ genetiky. Významné objevy v molekulární
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genetice a cytogenetice ve 20. století. Zaþátky klinické genetiky.
Základní principy a pojmy (genotyp, fenotyp, alela aj.). Typy monogenní dČdiþnosti,
polygenní a multifaktoriální dČdiþnost, mitochondriální dČdiþnost.
Principy nemendelovská dČdiþnosti, epigenetiky, genetického imprintingu, variabilní
expresivity, neúplné penetrance, interakcí.
Základní typy chorob v klinické genetice, monogenní onemocnČní, polygenní
a multifaktoriální choroby, vrozené vady, chromozomové aberace, rizika
a predispozice.
Chromozomální podstatu dČdiþnosti, stavbu chrozomu, mitótu, meiózu, karyotyp þlovČka,
autozomy, gonozomy, numerické a strukturní aberace, somatické a gametické aberace,
submikroskopické pĜestavby, varianty poþtu kopií (CNV).
Základy molekulární genetiky. Centrální dogma molekulární biologie, struktura
a funkce nukleových kyselin, replikace, transkripce, translace, reverzní transkripce,
genetický kód. SestĜih a jeho význam. Principy regulace genové exprese.
Genové mutace a polymorfismy – definice a význam, typy genových mutací a jejich
možný dopad na proteosyntézu, sestĜihové mutace, predikþní programy.
Reparaþní mechanizmy nukleových kyselin. Základní rozdČlení. Významné choroby
související s narušením reparaþních mechanizmĤ DNA.
Genovou vazbu. Definici a základní principy. Sílu vazby a její možné výpoþty. Vazebná
fáze (Cis x Trans). Haplotypy a jejich význam v klinické genetice, pĜíklady. Principy
vazebných studií.
Lidský genom. Základní fakta (velikost, poþet genĤ, základní typy sekvencí). Projekt
lidského geonomu, možnosti využití a omezení pro klinickou genetiku. Transkriptom,
proteom, metabolom.
Škodlivé environmentální faktory. Mutageny, teratogeny a kancerogeny. Definice
a rozdČlení. Problematika expozice v tČhotenství. Obecné principy testování mutagenního
potenciálu.
Teoretické principy laboratorních metod molekulární genetiky, pĜímé a nepĜímé DNA
diagnostiky, PCR (polymerázové ĜetČzová reakce) a jejích modifikací, mtody MLPA
(Multiplex Ligation – dependent Probe Amplification), sekvenování DNA vþetnČ metod
MPS.
Teoretické principy cytogenomických laboratorních metod. Klasifikaci chromozomĤ, typy
pruhování. Principy molekulární cytogenomiky, typy metod, microarray metody. Testování
získaných chromozomových aberací. Základy ISCN nomenklatury.
Základy populaþní genetiky. Hardy-WeinbergĤv zákon, populaþní polymorfismy, význam
pro lékaĜskou genetiku.
Základy biochemické genetiky. DČdiþné metabolické poruchy (DMP) a jejich rozdČlení.
Novorozenecký screening DMP, screening heterozygotĤ a prenatální diagnostika DMP.
Základy genetické epidemiologie. NejþastČjší monogenní choroby a chromozomové
aberace v naší populaci. Principy a význam registrace vrozených vad.
Základy prenatální diagnostiky, principy biochemického a ultrazvukového screeningu,
metody invazivní prenatální diagnostiky a indikace k jejich provedení, cytogenomická
a molekulárnČ genetická vyšetĜení nejþastČji indikovaná v rámci prenatální diagnostiky,
neinvazivní prenatální genetické testování (NIPT).
Základy imunogenetiky: Genetická regulace specifické i nespecifické imunitní odpovČdi.
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Primární imunodeficience. HLA systém a problematika predispozic k imunopatologickým
onemocnČním.
Základy onkogenetiky. Molekulární podstata nádorového bujení. Onkogeny, tumorsupresorové a mutátorové geny. Hereditární nádorové syndromy. Indikace k molekulárnČ
genetické diagnostice. Principy genetického poradenství v rodinách s výskytem
nádorového onemocnČní.
Základy genetického poradenství. NejþastČjší indikace ke genetickému poradenství.
Základy reprodukþní genetiky. Genetické pĜíþiny sterility a infertility. Základní typy
genetického laboratorního vyšetĜení u sterilních a infertilních párĤ. Možnosti asistované
reprodukce, základní metody. Dárcovství gamet, genetické vyšetĜení dárcĤ.
Preimplantaþní genetická diagnostika – metody, možnosti a indikace, karyomapping.
Základy neurogenetiky. NejþastČjší typy neuromuskulárních chorob v dČtském
a dospČlém vČku. Psychomotorická retardace a poruchy uþení þi chování. Geneticky
podmínČné epileptické syndromy. Neurodegenerativní onemocnČní. Senzorické poruchy.
Základy kardiogenetiky. Významné kardiologické diagnózy s monogenním typem
dČdiþnosti.
Základy farmakogenetiky/genomiky. Základní definice, genetické varianty ovlivĖující
metabolizmus xenobiotik, pĜíklady chorob.
Základy bioinformatiky. Významné online databáze z pohledu lékaĜské genetiky, OMIM,
Orphanet, Decipher, ECARUCA, HPO aj. Hodnocení dopadu sekvenþních variant
a submikroskopických aberací in silico, problematika variant nejasného významu.
Základní etické aspekty lékaĜské genetiky. Etika genetického poradenství, etika
prediktivního testování, etika prenatální diagnostiky, etika genetického testování.
Základní právní aspekty lékaĜské genetiky. Informovaný souhlas.

3.2.5.2 Praktické vČdomosti a dovednosti
Absolvent vlastního specializovaného výcviku bude:
x samostatnČ volit jednotlivé cytogenomické techniky, kultivovat a zpracovávat buĖky
pro cytogenomická vyšetĜení, pĜipravovat cytogenetické preparáty, provádČt diferenciaþní
barvení chromosomĤ (G-pruhy, ev. další techniky) podle zamČĜení pracovištČ,
x pĜipraven k hodnocení lidského karyotypu s využitím poþítaþové analýzy obrazu,
x pĜipraven k výbČru a využití vhodných DNA sond pro FISH analýzy,
x hodnotit a interpretovat FISH výsledky,
x znát alespoĖ teoretické základy dalších cytogenomických metod (aCGH/SNP, mFISH,
mBAND, MLPA),
x zapisovat cytogenomické nálezy podle platné mezinárodní nomenklatury,
x pĜesnČ diagnostikovat chromosomové aberace, jejich typ a oznaþení. Stanovovat vhodný
vyšetĜovací postup vyšetĜení a poþet bunČk, nezbytných pro spolehlivý výsledek
cytogenomického vyšetĜení,
x prakticky vyhodnocovat a interpretovat výsledky cytogenomických vyšetĜení prenatálních,
postnatálních a onkohematologických pĜípadĤ,
x navrhovat vhodný postup pĜi molekulárnČ genetickém vyšetĜení vrozených genetických
poruch,
x navrhovat vhodný postup pĜi molekulárnČ genetickém vyšetĜení onkologických
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onemocnČní,
x znát techniky molekulární diagnostiky (PCR, MLPA, HRM, NGS, RFLP a další),
x zapisovat genotyp dle platné mezinárodní nomenklatury,
x prakticky vyhodnocovat výsledky DNA diagnostiky – vþetnČ interpretace výsledkĤ
s ohledem na rodokmen rodiny, event. doporuþení dalších vyšetĜení.

4 Hodnocení specializaþního vzdČlávání
a) PrĤbČžné hodnocení školitelem – školitel prĤbČžnČ provČĜuje teoretické znalosti
a praktické dovednosti úþastníka specializaþního vzdČlávání, provádí pravidelnČ
v šestimČsíþních intervalech záznam o absolvované praxi (konkrétních þinnostech
na pracovišti) v Logbooku.
b) Podmínky pro pĜihlášení k atestaþní zkoušce:
x
x
x
x

absolvování povinné praxe a její zhodnocení v Logbooku,
absolvování povinných i volitelných vzdČlávacích akcí,
pĜedložení seznamu provedených výkonĤ v ogbooku potvrzené školitelem,
pĜedložení vypracované písemné práce na schválené téma, která obsahem a po formální
stránce splĖuje všechny požadavky kladené na odborné publikace (20 - 30 stran textu,
klasické þlenČní, alespoĖ 15 literárních citací, pevná nebo kroužková vazba). Písemná
práce mĤže být nahrazena odbornou publikací v impaktovaném nebo recenzovaném
odborném þasopise s klinicko-genetickou problematikou. Publikace musí obsahovat
vlastní výsledky a školenec musí být jejím prvním autorem. Publikace mĤže být psána
v þeském nebo anglickém jazyce a nesmí být starší pČti let.

c) Atestaþní zkouška – probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky þ. 189/2009 Sb., o atestaþní zkoušce,
zkoušce k vydání osvČdþení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
závČreþné zkoušce akreditovaných kvalifikaþních kurzĤ a aprobaþní zkoušce a o postupu pĜi
ovČĜení znalosti þeského jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékaĜských
zdravotnických povoláních), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
ýást teoretická:
x 3 odborné otázky (cytogenomika, molekulární genetika, lékaĜská genetika)
x struþná obhajoba písemné práce (maximálnČ 5-10 minut)
ýást praktická:
x samostatná analýza a zhodnocení patologické mitózy, karyotypu, FISH nálezu,
CGH profilu
x zhodnocení a vysvČtlení výsledkĤ molekulárnČ genetického vyšetĜení
x vyhodnocení klinicko-genetického pĜípadu
Atestaþní zkoušku lze vykonat nejpozdČji do 5 let od splnČní všech požadavkĤ daných
vzdČlávacím programem. PĜi neúspČšném absolvování lze zkoušku opakovat nejdĜíve
za 6 mČsícĤ ode dne neúspČšnČ vykonané zkoušky. Atestaþní zkoušku lze opakovat
nejvýše dvakrát.
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5 Profil absolventa
Absolvent specializaþního vzdČlávání v oboru Klinická genetika bude schopen provádČt,
zajišĢovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou laboratorní
þinnost v oboru. Je oprávnČn na základČ vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu
s vyhláškou þ. 55/2011 Sb., zabezpeþovat þinnosti v rozsahu své specializované
zpĤsobilosti.

5.1 Charakteristika þinností, pro které absolvent specializaþního
vzdČlávání získal zpĤsobilost
Odborný pracovník v laboratorních metodách a pĜípravČ léþivých pĜípravkĤ
se specializovanou zpĤsobilostí v oboru Klinická genetika získává specializovanou
zpĤsobilost k výkonu odborné analytické þinnosti a je oprávnČn vykonávat þinnosti, které
jsou uvedeny v § 132 a § 140 vyhlášky þ. 55/2011 Sb. a dále:
x

x

x

x

je schopen samostatnČ zpracovávat lidské lymfocyty, amniocyty, buĖky kostní dĜenČ,
ev. další lidské buĖky k cytogenomickému vyšetĜení. Tato vyšetĜení provádí
a samostatnČ hodnotí klasickou cytogenetickou metodou a metodami molekulární
cytogenetiky;
je schopen izolovat nukleové kyseliny z dostupné lidské tkánČ, zvolit vhodnou techniku
jejího vyšetĜení, zhodnotit a interpretovat dosažené výsledky a pĜípadnČ navrhnout
arealizovat další doplĖující vyšetĜení;
sleduje vývoj cytogenomických a molekulárnČ genetických vyšetĜovacích metod a uvádí
je dle možnosti postupnČ do praxe. ěídí þinnost laborantĤ, uvolĖuje laboratorní výsledky,
vede výkaznictví provedených analýz, podílí se s klinickým genetikem na klinickém
zhodnocení a interpretaci provedených analýz, podílí se na klinickém výzkumu
a zavádČní nových metod;
je zodpovČdný za provádČní národních a mezinárodních kontrol kvality laboratorních
vyšetĜení a auditĤ podle typu a zamČĜení pracovištČ.

6 Charakteristika akreditovaných zaĜízení a pracovišĢ
VzdČlávací instituce, poskytovatelé zdravotních služeb a pracovištČ zajišĢující teoretickou
výuku i praktické vyuþování úþastníkĤ specializaþního vzdČlávání musí být akreditovány
dle ustanovení § 45 zákona þ. 96/2004 Sb. Tato zaĜízení musí úþastníkovi zajistit
absolvování specializaþního vzdČlávání dle tohoto vzdČlávacího programu.
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6.1 Akreditovaná zaĜízení a pracovištČ
Personální požadavky
x Školitelem teoretické þásti mĤže být lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí nebo klinický
bioanalytik se specializovanou zpĤsobilostí v klinických oborech s laboratorní složkou, s praxí
nejménČ 5 let v oboru.
x Garantem teoretické þásti muže být zdravotnický pracovník, který má specializovanou
zpĤsobilost v oboru klinická genetika a nejménČ 10 let praxe.
x Školitelem praktické þásti mĤže být zdravotnický pracovník se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru specializace, který mĤže vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu nebo
lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru specializace.
x Garant praktické þásti mĤže být zdravotnický pracovník se specializovanou zpĤsobilostí v oboru
klinická genetika a nejménČ 10 let praxe.
x Školitelem imunoanalytických metod mĤže být bioanalytik z oborĤ klinické biochemie nebo
klinické imunologie a alergologie.
x Pracovní úvazek školitele 1,0, lékaĜe minimálnČ 0,2 úvazku s fyzickou pĜítomností na pracovišti.
x Doklady o odborné, specializované nebo pedagogické zpĤsobilosti.
x Pedagogické schopnosti školitele a lékaĜe.
x Školitelé kurzu Neodkladná první pomoc jsou lékaĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo
zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilostí v oboru urgentní
medicína a praxí nejménČ 5 let v oboru, pĜípadnČ se specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované
problematice.
x Školitelé kurzu Základy zdravotnické legislativy jsou osoby se znalostí zdravotnického práva
a veĜejného zdravotnictví, zejména s právnickým vzdČláním a profesní zkušeností v oblasti
zdravotnického práva v délce alespoĖ 5 let. Souþástí týmu školitelĤ mohou být i další osoby,
zejména osoby, které mají praxi v oblasti Ĝízení ve zdravotnictví nejménČ 5 let, dále studovali
management, aĢ již na vysoké škole nebo v MBA programu, popĜípadČ obdobných oborĤ
vysokých škol þi celoživotního vzdČlávání.
Technické a vČcné vybavení
x Technické a vČcné vybavení pracovištČ dle vyhlášky þ. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální
technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení a kontaktních pracovišĢ domácí péþe.
x PĜístup k odborné literatuĜe, vþetnČ el. databází (zajištČní vlastními prostĜedky nebo ve smluvním
zaĜízení).
x Uþebna pro teoretickou výuku s pĜíslušným vybavením.
x Poþítaþová uþebna pro závČreþné testování znalostí.
x Uþebna pro praktickou výuku kurzu Neodkladná první pomoc s vybavením: manekýn
(dospČlý, dČtský a novorozenec) umožĖující praktický nácvik základní i rozšíĜené neodkladné
resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiraþních a
obČhových) k objektivizaci úþinnosti provádČné resuscitace a možností uložení sledovaných dat
do PC a závČreþné vyhodnocení. Model musí umožnit nácvik: zajištČní prĤchodnosti dýchacích
cest pomocí vzduchovodĤ, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky (vþetnČ
intubaþní) a rĤznými technikami tracheální intubace, umČlé plicní ventilace z plic do plic ústy, pĜes
masku, ruþním dýchacím pĜístrojem/ transportním ventilátorem, nácvik intubace dČtí/novorozencĤ
a umČlou plicní ventilaci, zajištČní prĤchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií
(krikotomií), punkci pneumotoraxu, zajištČní vstupu do krevního ĜeþištČ – punkci a kanylaci
periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis int.), v. femoralis a rĤzné techniky intraoseálního
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a volbu

farmako-

x Poþítaþová uþebna pro závČreþné testování znalostí u kurzu Neodkladná první pomoc - pro
objektivní hodnocení je nezbytné pracovat alespoĖ s ovČĜeným kvazistandardizovaným testem.
x Úþastníci kurzu Neodkladná první pomoc obdrží s pozvánkou do kurzu na CD uþební texty
LékaĜská první pomoc k seznámení s tématy, což umožní v omezené dobČ probrat tak rozsáhlou
a nároþnou problematiku.
Organizaþní a provozní požadavky
Poskytování zdravotní péþe (dle pĜíslušného oboru) v lĤžkovém nebo ambulantním zdravotnickém
zaĜízení (viz § 4 odst. 1 zákona þ. 372/2011 Sb.).
Bezpeþnost a ochrana zdraví
x Souþástí teoretického vyuþování i praktické výuky je problematika bezpeþnosti a ochrany zdraví
pĜi práci, hygieny práce a požární ochrany vþetnČ ochrany pĜed ionizujícím záĜením.
x Výuka k bezpeþné a zdraví neohrožující práci vychází z požadavkĤ platných právních a ostatních
pĜedpisĤ k zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci.
x Požadavky jsou doplnČny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním
praktické výuky, vþetnČ informací vztahujících se k opatĜením na ochranu pĜed pĤsobením zdrojĤ
rizik.
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INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VZDċLÁVACÍCH PROGRAMģ PRO NÁSTAVBOVÉ OBORY
LÉKAěģ DċTSKÁ REVMATOLOGIE, INTENZIVNÍ MEDICÍNA, KLINICKÁ OSTEOLOGIE
A ONKOCHIRURGIE
V souvislosti s nabytím úþinnosti zákona þ. 67/2017 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
odborné zpĤsobilosti a specializované zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe,
zubního lékaĜe a farmaceuta, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „novela zákona
þ. 95/2004 Sb.“) a nabytí úþinnosti Vyhlášky þ.152/2018 Sb. (od 18.8.2018), o nástavbových
oborech vzdČlávání lékaĜĤ a zubních lékaĜĤ (dále jen „vyhláška þ. 152/2018 Sb.“),
je nutné vydat nové vzdČlávací programy pro nástavbové obory.
Uvedené vzdČlávací programy pro nástavbové obory lékaĜĤ DČtská revmatologie, Intenzivní
medicína, Klinická osteologie a Onkochirurgie jsou urþeny pro lékaĜe zaĜazené
do nástavbových oborĤ dČtská revmatologie, intenzivní medicína, klinická osteologie
a onkochirurgie po 1. 7. 2017.
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1 Cíl vzdČlávání v nástavbovém oboru


Cílem vzdČlávání v nástavbovém oboru dČtská revmatologie je umožnit získání teoretických
znalostí a praktických dovedností nezbytných pro poskytování zdravotní péþe v následujících
oblastech: juvenilní idiopatická artritida a její komplikace, juvenilní systémový lupus erythematosus
a další vzácná systémová zánČtlivá onemocnČní pojiva, juvenilní dermatomyozitida, juvenilní
sklerodermie, dČtské vaskulitidy, další vzácná zánČtlivá onemocnČní (napĜ. sarkoidóza), infekþní
artritida a osteomyelitida, reaktivní artritidy, muskuloskeletální manifestace systémových
onemocnČní, syndromy periodické horeþky a další monogenní a polygenní autoinflamatorní
onemocnČní,
autoinflamatorní
onemocnČní
kostí,
syndrom
aktivace
makrofágĤ
a další akutní stavy v dČtské revmatologii, nezánČtlivá muskuloskeletální onemocnČní, syndromy
chronické muskuloskeletální bolesti, pĜechodová péþe o pacienty s dČtskými revmatickými
onemocnČními, hodnocení zdravotního stavu, funkþních schopností a kvality života, laboratorní
vyšetĜení a zobrazovací metody u revmatických onemocnČní, farmakologie léþivých pĜípravkĤ
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používaných v dČtské revmatologii, fyzioterapeutická a další rehabilitaþní péþe. Absolvent studia
musí rovnČž získat základní znalosti o teoretických základech a výzkumu tČchto onemocnČní
a o praktickém provádČní laboratorních metod, musí umČt samostatnČ interpretovat výsledky
laboratorních vyšetĜení. Dále musí absolvent studia rozumČt principĤm klinických studií a znát
jejich praktické provádČní. Nedílnou souþástí studia je pochopení etických problémĤ spojených
s výzkumem a klinickou praxí.

2 Minimální požadavky na vzdČlávání v nástavbovém oboru


Podmínkou pro zaĜazení do oboru dČtská revmatologie je získání specializované zpĤsobilosti
v oboru dČtské lékaĜství nebo pediatrie.
VzdČlávání se uskuteþĖuje pĜi výkonu lékaĜského povolání formou celodenní prĤpravy
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dobČ podle ustanovení § 79 zákona
þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
VzdČlávání v nástavbovém oboru probíhá jako celodenní prĤprava v zaĜízeních
akreditovaných podle zákona þ. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
zpĤsobilosti a specializované zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe, zubního lékaĜe
a farmaceuta, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 95/2004 Sb.“) v rozsahu odpovídajícím
stanovené týdenní pracovní dobČ a je odmČĖována. VzdČlávání v nástavbovém oboru mĤže probíhat
jako rozvolnČná pĜíprava, to je pĜi nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba, pĜitom
její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby. Je-li pĜíprava
rozvolnČná, celková délka, úroveĖ a kvalita nesmí být nižší než v pĜípadČ celodenní prĤpravy.
VzdČlávání v nástavbovém oboru probíhá u poskytovatelĤ zdravotních služeb
nebo jiných fyzických nebo právnických osob, kteĜí získali akreditaci podle zákona
þ. 95/2004 Sb.
Celková délka pĜípravy v oboru dČtská revmatologie je v délce 24 mČsícĤ, z toho:
ýást I.
2.1 Praktická þást vzdČlávacího programu – v délce 24 mČsícĤ
a) povinná odborná praxe v oboru dČtská revmatologie
Akreditované zaĜízení

Poþet
mČsícĤ

dČtská revmatologie – zaĜízení s akreditací II. typu
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené vzdČlávacím
programem nástavbového oboru dČtská revmatologie, a to v þásti „akreditované
zaĜízení II. typu“.

10

dČtská revmatologie – zaĜízení s akreditací I. nebo II. typu
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené vzdČlávacím
programem nástavbového oboru dČtská revmatologie, a to v þásti „akreditované
zaĜízení I. typu a II. typu“.

11

revmatologie

1
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Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené vzdČlávacím
programem oboru revmatologie.

b) povinná odborná doplĖková praxe v oboru dČtská revmatologie – výbČr dvou
z uvedených oborĤ
Akreditované zaĜízení

Poþet
mČsícĤ

revmatologie
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené vzdČlávacím
programem oboru revmatologie.

1

alergologie a klinická imunologie
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené vzdČlávacím
programem oboru alergologie a klinická imunologie, a to v þásti „akreditované
zaĜízení I. typu“.

1

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – zaĜízení se zamČĜením na dČtskou
ortopedii
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené vzdČlávacím
programem ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, a to v þásti „akreditované
zaĜízení I. typu“.

1

radiologie a zobrazovací metody – zaĜízení se zamČĜením na dČtskou radiologii
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené vzdČlávacím
programem oboru dČtská radiologie.

1

ýást II.

2.2 Teoretická þást vzdČlávacího programu
a) úþast na vzdČlávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:
a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaĜe, kteĜí byli zaĜazení do nástavbového oboru
bez absolvování níže uvedených kurzĤ,
a2) kurzy LékaĜská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiaþní ochrana pro lékaĜe, kterým uplynulo od absolvování tČchto
kurzĤ více než 5 let
a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léþba závislostí
pro lékaĜe, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let
Kurzy

Poþet hodin

kurz LékaĜská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léþba závislostí

4

kurz Radiaþní ochrana

4
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b) úþast na vzdČlávacích aktivitách – doporuþená
Aktivity

Další odborné akce poĜádané Institutem postgraduálního vzdČlávání
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo ýeskou lékaĜskou komorou
(dále jen „ýLK“) nebo Pracovní skupinou dČtské revmatologie pĜi ýeské
pediatrické spoleþnosti nebo ýeskou revmatologickou spoleþností
nebo mezinárodními organizacemi revmatologie a dČtské revmatologie (PRES,
EULAR, ACR) atd.

Délka trvání

v rozsahu min.
20 hodin
(nejménČ 3
akce)

Pokud školenec absolvoval kurzy dle þásti II. a) v rámci specializaþního vzdČlávání a neuplynula
platnost tČchto kurzĤ, neabsolvuje je v rámci nástavbového oboru.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností, seznam požadovaných výkonĤ


Teoretické znalosti a výzkum v oboru
Základní vČdomosti
x

Struktura a funkce pojivové tkánČ a komponenty muskuloskeletálního systému.

x

Základní principy vrozené a adaptivní imunity.

x

Patogeneze autoimunních chorob. Ztráta mechanismĤ imunologické tolerance u adaptivní
imunity.

x

Patogeneze autoinflamatorních chorob s mutacemi genĤ zapojených v regulaci vrozené
odpovČdi.

x

Mechanismy poškození tkánČ u imunitnČ zprostĜedkovaných chorob, vþetnČ úlohy vrozeného
a adaptivního imunitního zánČtlivého procesu.

x

Obecné principy molekulární biologie.

x

Znalost revmatických onemocnČní v celém vČkovém spektru.

x

Pochopení vzájemného vztahu revmatických onemocnČní s jinými tČlesnými systémy, se
zvláštním dĤrazem na vývoj a rĤst.

x

Posouzení kvality života u revmatických onemocnČní.

x

Výzkum a vzdČlávání.

x

PorozumČt plánĤm rĤzných observaþních a intervenþních studií: retrospektivní klinické
studie, kohortové studie, randomizované kontrolované studie, randomizované studie
s vysazením léku, zkĜížené studie, bayesovský pĜístup.

x

Prezentaþní dovednosti a pĜíprava výukových materiálĤ s využitím rĤzných formátĤ.

x

Metody výuky vþetnČ hodnocení výuky.

x

Metody edukaþní supervize.
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x

Výuka základních klinických dovedností pro studenty medicíny se zahrnutím pGALS
jako základního vyšetĜení a strukturovaný pĜístup k detailnČjšímu vyšetĜení kloubĤ (pREMS).

Praktické dovednosti
Klinické dovednosti
x

Získat revmatologickou anamnézu od dítČte a rodiþĤ/peþovatele, vzít v úvahu vývojovou fázi
a rĤst dítČte.

x

Provést podrobné fyzikální vyšetĜení dítČte s podezĜením na revmatické
nebo muskuloskeletální onemocnČní; zahrnout jako minimum použití pGALS jako základního
vyšetĜení a pREMS pro jednotlivé klouby.

x

Posoudit a kvantifikovat funkþní stav dítČte s revmatickým onemocnČním.

x

Posoudit klinický stav a funkci všech potenciálních cílových orgánĤ: ledvin, plic, centrálního
nervového systému, srdce, cév, oþí, kĤže, svalĤ, kostí a kloubĤ; v pĜípadČ nutnosti aktivní
spolupráce s dalšími (sub) specialisty.

x

Být schopen používat funkþní skórovací systémy, skóre aktivity a poškození (damage).

x

Posoudit bolest u dČtí a prokázat znalost pĜíslušných nástrojĤ pro hodnocení bolesti.

x

Posoudit kvalitu života související s nemocí pomocí specifických nebo generických nástrojĤ.

x

Posoudit fyzickou zdatnost pomocí pĜíslušných nástrojĤ.

x

Posoudit interakce rodiny a jejich dopad na klinické pĜíznaky.

Komunikaþní dovednosti
x

Komunikovat s dČtmi všech vČkových skupin a jejich rodiþi, klást dĤraz na poradenskou
þinnost, vysvČtlit nemoc dítČti a zajistit odpovídající edukaci o nemoci.

x

Komunikovat s empatií s rodiþi / peþovateli postižených dČtí v naléhavých pĜípadech:
používat vhodné poradenské dovednosti.

x

UmČt sdČlit dČtem a jejich rodiþĤm rizika a pĜínosy léþby i prognózu.

x

Poradenství pĜi imunosupresivní léþbČ a dopad na životní styl (napĜ. antikoncepce),
dlouhodobá rizika (vþetnČ neznámého rizika, napĜ. malignit).

x

Komunikaþní dovednosti pĜi konzultacích s dospívajícími pacienty.

Technické dovednosti
x

Expertíza v provádČní kloubní punkce kolene, kotníku, zápČstí a loktĤ. Minimální poþet
artrocentéz provedených bČhem školícího období: 20.

x

Zkušenost s kloubní punkcí dalších kloubĤ (subtalární, kyþle, drobné ruþní klouby, rameno),
zkušenost s aspirací kloubĤ pod zobrazovací kontrolou.

x

Zkušenost s muskuloskeletální sonografií pro hodnocení malých a velkých kloubĤ u dČtí.
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BČhem specializaþní pĜípravy musí školenec prakticky vyšetĜit definovaný minimální poþet
pacientĤ v modulech I-X a obsáhnout problematiku obsaženou v modulech XI-XV.
Záznam o provedených výkonech (prĤkaz odbornosti) pĜedkládá školenec u atestace
a musí být potvrzený školitelem.
Modul I. Juvenilní idiopatická artritida (JIA)
Minimální poþet pacientĤ vyšetĜených v prĤbČhu školicího období:
x 30 - 50 nových pacientĤ s celým spektrem podtypĤ JIA,
x 200 - 300 pacientĤ v dlouhodobé péþi s celým spektrem podtypĤ JIA,
x AlespoĖ 50% pacientĤ je ve sledování nejménČ 1 rok.
x Klasifikace a diagnóza JIA.
x Diferenciální diagnostika a stavy pĜipomínající JIA.
x Epidemiologie, etiologie, imunopatogeneze a genetika JIA.
x Klinické projevy JIA v dČtství a adolescenci.
x Extraartikulární manifestace JIA.
x Postavení laboratorních vyšetĜení u JIA.
x Radiografické abnormality u JIA.
x Úloha ultrazvuku a MRI zobrazování v managementu JIA.
x Sledování aktivity onemocnČní, indikace léþby a cíle léþby.
x Komplexní management JIA.
x Úþinnost a bezpeþnost metotrexátu a ostatních chorobu-modifikujících léþivých pĜípravkĤ
(DMARD).
x Úþinnost a bezpeþnost léþby biologiky.
x Délka léþby a vysazování medikace u JIA.
x Fyzikální a pracovní terapie JIA.
x Postavení ortopedických operací u JIA.
x Ukazatele špatné prognózy, prognostické faktory.
x Multidisciplinární týmový pĜístup k managementu JIA - zahrnuje sestru se specializovanou
zpĤsobilostí, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, sociálního pracovníka, oftalmologa, psychologa,
ortopedického chirurga a zubního lékaĜe.
x Dopad JIA na rodinu a komunitu (tj. školu, sportovní aktivity, cestování).
Modul II. Juvenilní systémový lupus erythematosus (JSLE) a další vzácná systémová
onemocnČní pojiva
Minimální poþet pacientĤ vyšetĜených v prĤbČhu školicího období:
x 2-5 nových pacientĤ,
x 5-10 pacientĤ v dlouhodobé péþi.
x Klasifikace a diagnóza JSLE.
x Epidemiologie, etiologie, imunopatogeneze a genetika JSLE.
x Klinické projevy JSLE v dČtství a adolescenci.
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Mukokutánní a muskuloskleletální manifestace.
Klasifikace lupusové glomerulonefritidy.
Neuropsychiatrické manifestace JSLE.
Laboratorní vyšetĜení a autoprotilátky u JSLE.
Úloha histopatologie a zobrazovacích metod v diagnostice a managementu JSLE.
Monitorování aktivity, závažnosti nemoci a poškození u JSLE.
Diferenciální diagnostika klinických manifestací u JSLE.
Obecné principy léþby JSLE.
Farmakologický management JSLE podle tíže a manifestace onemocnČní.
Úþinnost a bezpeþnost imunosupresiv v léþbČ JSLE.
Úþinnost a bezpeþnost biologik v léþbČ JSLE.
Dlouhodobý prĤbČh, morbidita a komorbidity spojené s JSLE.
Epidemiologie, etiologie, imunopatogeneze a genetika neonatálního lupus erythematosus
(NLE).
Klinické projevy NLE.
Klasifikace a diagnostika antifosfolipidového syndromu (APS).
Epidemiologie, etiologie, imunopoatogeneze a genetika APS.
Klinické projevy APS v dČtství a adolescenci.
Laboratorní vyšetĜení u APS zahrnující patogenetickou roli rĤzných subtypĤ
antifosfolipidových protilátek.
Obecná pravidla managementu APS.
Primární a sekundární tromboprofylaxe u dČtí s APS.
Perinatální komplikace spojené s antifosfolipidovými protilátkami.
Klasifikace a diagnostika smíšené nemoci pojiva (MCTD) a nediferencovaného onemocnČní
pojiva.
Epidemiologie, etiologie, imunopatogeneze a genetika MCTD.
Klinická manifestace MCTD.
Laboratorní vyšetĜení u MCTD.
Management MCTD a dlouhodobá prognóza.
Klinické projevy a management nediferencovaného onemocnČní pojiva a pĜekryvných
syndromĤ.
Klasifikace a diagnostika Sjögrenova syndromu.
Epidemiologie, etiologie, imunopatogeneze a genetika Sjögrenova syndromu.
Klinická manifestace u Sjögrenova syndromu.
Laboratorní vyšetĜení u Sjögrenova syndromu.
Postavení biopsie slinných žláz a zobrazení v diagnostice a léþbČ Sjögrenova syndromu.
Management Sjögrenova syndromu a dlouhodobá prognóza.
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Modul III. Juvenilní dermatomyozitida (JDM)
Minimální poþet pacientĤ vyšetĜených v prĤbČhu školicího období:
x 1-2 noví pacienti,
x 5-10 pacientĤ v dlouhodobé péþi.
x Klasifikace a diagnostika JDM.
x Epidemiololgie, etiologie, imunopatogeneze a genetika JDM.
x Klinické projevy JDM v dČtství a adolescenci.
x Monitorování aktivity onemocnČní, tíže a trvalé poškození u JDM vþetnČ vyšetĜení svalové síly
(Childhood Myositis Assessment Scale, CMAS, a Manual Muscle Test 8, MMT8).
x Diferenciální diagnostika JDM vþetnČ dalších zánČtlivých a nezánČtlivých myopatií.
x Laboratorní vyšetĜení u JDM.
x Postavení biopsie svalĤ, elektromyografie a zobrazovacích metod v diagnostice a
managementu JDM.
x Obecné principy léþby JDM.
x Úþinnost a bezpeþnost imunosupresiv a biologik v léþbČ JDM.
x Rehabilitace a ergoterapie u JDM.
x PrĤbČh choroby a prognóza JDM.
Modul IV. Juvenilní sklerodermie
Minimální poþet pacientĤ vyšetĜených v prĤbČhu školicího období:
x 1-2 noví pacienti,
x 5-10 pacientĤ v dlouhodobé péþi.
x Klasifikace a diagnostika systémové a lokalizované sklerodermie a sklerodermii podobných
onemocnČní.
x Epidemiologie, etiologie, imunopatogeneze a genetika difuzní a lokalizované sklerodermie.
x Klinická manifestace difuzní systémové sklerodermie u dČtí.
x Klinická manifestace lokalizované sklerodermie.
x Klinické projevy sklerodermii podobných stavĤ.
x Laboratorní vyšetĜení u systémové a lokalizované sklerodermie, vþetnČ funkþních testĤ.
x Role histopatologie a zobrazovacích metod v diagnostice a managementu systémové
a lokalizované sklerodermie.
x Sledování aktivity onemocnČní a trvalého poškození u systémové a lokalizované sklerodermie.
x Všeobecný management a léþba orgánového postižení dČtí s difuzní systémovou sklerodermií.
x Léþba lokalizované sklerodermie.
x PrĤbČh choroby a prognóza systémové a lokalizované sklerodermie.
x Klinické projevy primárního a sekundárního Raynaudova fenoménu.
x Postavení kapilaroskopie v diagnostice a managementu Raynaudova fenoménu.
x Obecná opatĜení a farmakoterapie u dČtí a adolescentĤ s Raynaudovým fenoménem.
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Modul V. DČtské vaskulitidy
Minimální poþet pacientĤ vyšetĜených v prĤbČhu školicího období:
x 1-2 noví pacienti,
x 5-10 pacientĤ v dlouhodobé péþi.
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Klasifikace a diferenciální diagnostika systémových vaskulitid u dČtí.
Epidemiologie, etiologie, imunopatogeneze a genetika systémových vaskulitid.
Klinická manifestace systémových vaskulitid a stavĤ napodobujících vaskulitidu.
Klinické projevy, prĤbČh onemocnČní a komplikace nejþastČjších vaskulitid v dČtství (IgA
vaskulitida, Kawasakiho onemocnČní, Takayasova arteritida, polyarteritis nodosa, Behcetova
choroba, granulomatosa s polyangiitidou).
Laboratorní vyšetĜení u systémových vaskulitid.
VyšetĜení protilátek proti cytoplazmČ neutrofilĤ (ANCA) a jeho klinický význam.
Úloha histopatologie a zobrazovacích metod v diagnostice a managementu systémových
vaskulitid.
Monitorování aktivity onemocnČní a trvalého poškození u systémových vaskulitid.
Doporuþení léþby rĤzných systémových vaskulitid u dČtí.
Léþba refrakterní vaskulitidy.
PrĤbČh choroby a prognóza systémových vaskulitid.
Epidemiologie, etiologie a patogeneze kožních vaskulitid a vaskulopatií.
Klinická manifestace, vyšetĜení, diferenciální diagnostika a léþba kožních vaskulitid
a vaskulopatií.
Epidemiologie, etiologie a patogeneze vaskulitidy CNS.
Klinická manifestace, vyšetĜení, diferenciální diagnostika a léþba vaskulitidy CNS.

Modul VI. Další vzácná systémová zánČtlivá onemocnČní
Minimální poþet pacientĤ vyšetĜených v prĤbČhu školicího období:
x 1-2 noví pacienti,
x 5-10 pacientĤ v dlouhodobé péþi.
x
x
x
x
x

x

Epidemiologie, etiologie, imunopatogeneze a genetika dČtské sarkoidózy.
Klinické projevy a diferenciální diagnostika sarkoidózy u dČtí.
Laboratorní vyšetĜení, histopatologie a zobrazovací metody u sarkoidózy.
Management dČtské sarkoidózy a dlouhodobá prognóza.
Muskuloskeletální projevy, patogeneze, laboratorní vyšetĜení a management nerevmatických
systémových onemocnČní (napĜ. nedostatek nebo nadbytek vitamínĤ, metabolická onemocnČní,
hematologické poruchy, poruchy endokrinních a exokrinních žláz, cystická fibróza, celiakie,
hyperostóza).
Muskuloskeletální manifestace, patogeneze, laboratorní vyšetĜení a management stavĤ
spojených s primární imunodeficiencí.
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Modul VII. Artritida související s infekcí
Minimální poþet pacientĤ vyšetĜených v prĤbČhu školicího období:
x 1-2 noví pacienti,
x 5-10 pacientĤ v dlouhodobé péþi.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Epidemiologie, etiologie a patogeneze infekþní artritidy a osteomyelitidy.
Klinické projevy, diagnostika a diferenciální diagnostika infekþní artritidy a osteomyelitidy
u dČtí.
Management infekþní artritidy a osteomyelitidy u dČtí.
Nezvyklé projevy infekcí u imunokompromitovaného pacienta.
Epidemiologie, patogeneze, klinické projevy, diferenciální diagnostika a management infekþní
discitidy.
Epidemiologie, etiologie a patogeneze lymeské boreliózy.
Klinické projevy, diagnostika a diferenciální diagnostika lymeské boreliozy u dČtí.
Management lymeské boreliózy u dČtí.
Klasifikace a diferenciální diagnostika reaktivních artritid.
Epidemiologie, etiologie, patogeneze a genetický podklad reaktivních artritid.
Kloubní a mimokloubní projevy reaktivních artritid u dČtí.
Laboratorní vyšetĜení a vyšetĜení zobrazovacími metodami u reaktivních artritid.
Léþba a prognóza reaktivních artritid u dČtí.
Epidemiololgie, etiologie, patogeneze a genetický základ revmatické horeþky
a poststreptokokové reaktivní artritidy.
Klinické projevy, diagnostika a diferenciální diagnostika revmatické horeþky
a poststreptokokové reaktivní artritidy.
Management a profylaxe revmatické horeþky a poststreptokokové reaktivní artritidy.
PrĤbČh a prognóza revmatické horeþky a poststreptokokové reaktivní artritidy.

Modul VIII. Autoinflamatorní onemocnČní
Minimální poþet pacientĤ vyšetĜených v prĤbČhu školicího období:
x 2-5 nových pacientĤ,
x 5-10 pacientĤ v dlouhodobé péþi.
x
x
x
x
x
x
x

Klasifikace a diferenciální diagnostika vrozených syndromĤ periodických horeþek.
Epidemiologie, genetika a patogeneze vrozených syndromĤ periodických horeþek (FMF,
TRAPS, HIDS, CAPS).
Klinická manifestace a komplikace vrozených syndromĤ periodických horeþek.
Léþba a prĤbČh onemocnČní vrozených syndromĤ periodických horeþek.
(FMF, TRAPS, HIDS, CAPS).
Epidemiologie, patogeneze, klinická manifestace a diagnostika PFAPA syndromu (periodická
horeþka, afty, faryngitida, adenitida).
Laboratorní vyšetĜení, léþba a prognóza PFAPA syndromu.
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x
x
x

Genetika, patogeneze, klinické projevy a management ostatních vrozených autoinflamatorních
chorob.
Epidemiologie, genetika a patogeneze chronické rekurentní multifokální osteomyelitidy
(CRMO).
Klinická manifestace, vyšetĜení, diferenciální diagnostika a léþba CRMO.

Modul IX. Akutní stavy v dČtské revmatologii
Diferenciální diagnostika, vyšetĜení a praktické zvládnutí revmatologických náhlých stavĤ u dČtí.
Jsou zde zahrnuty choroby, pĜi kterých je dítČ celkovČ ohroženo.
Minimální poþet pacientĤ vyšetĜených v prĤbČhu školícího období: 20 pacientĤ.
x

x
x
x

x
x

Diferenciální diagnostika, vyšetĜení a praktické Ĝešení revmatologických mimoĜádných
událostí u dČtí v lĤžkové a ambulantní péþi. DČti se systémovým onemocnČní jako napĜ akutní
artritida, systémový lupus erythematosus, dermatomyozitida, vaskulitida a další stavy
s revmatologickými pĜíznaky, jako je leukémie, další malignity, syndrom aktivace makrofágĤ,
týrání dítČte a katastrofický antifosfolipidový syndrom.
Klasifikace a diagnostika hemofagocytující lymfohistiocytózy.
Epidemiologie, patogeneze a genetika syndromu aktivace makrofágĤ.
Klinické pĜíznaky, diagnostika a diferenciální diagnostika syndromu aktivace makrofágĤ,
vþetnČ odlišení syndromu aktivace makrofágĤ od aktivnČ probíhajícího základního
revmatologického onemocnČní.
Laboratorní výsledky a výsledky vyšetĜení kostní dĜenČ u syndromu aktivace makrofágĤ.
Management a dlouhodobá prognóza syndromu aktivace makrofágĤ.

Modul X. NezánČtlivá onemocnČní pohybového aparátu
Klinická diagnóza a management nezánČtlivých onemocnČní pohybového aparátu v dČtství
a adolescenci, vþetnČ vrozených poruch. V tomto modulu jsou vyžadovány znalosti specifických
vyšetĜení pro každé z tČchto onemocnČní a interpretace jejich výsledkĤ.
Minimální poþet pacientĤ vyšetĜených v prĤbČhu školicího období:
x 100 pacientĤ se spektrem nezánČtlivých artropatií (syndrom hypermobility, syndromy
z pĜetížení, osteochondrózy, metabolická onemocnČní postihující pohybový aparát, syndromy
chronické bolesti),
x 10 pacientĤ s rĤznými dČdiþnými poruchami s muskuloskeletální manifestací.
x
x
x
x
x

Bolest asociovaná s hypermobilitou/diagnostická kritéria hypermobility, diferenciální
diagnostika stavĤ asociovaných s hypermobilitou, jejich management.
Bolest asociovaná s hypomobilitou / diferenciální diagnostika a management
stavĤasociovaných s hypomobilitou, kloubní kontraktury.
Klinická prezentace a diferenciální diagnostika syndromĤ z pĜetížení (patelofemorální
syndrom, osteochondritis dissecans, tenisový loket).
Klinické projevy, diferenciální diagnostika, vyšetĜení a léþba chondromalacie pately.
Klinické projevy, diferenciální diagnostika, vyšetĜení a management bolestí zad u dČtí.
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x

x
x
x
x
x
x
x
x

Klinické projevy, diferenciální diagnostika a management ortopedických stavĤ zahrnujících
Scheuermannovu chorobu, osteochondrózy, Legg-Calve-Perthesovu chorobu, coxa vara
adolescentium, chondrolýzu.
Klinické projevy, diferenciální diagnostika a management rĤstových bolestí.
Klasifikace a diagnostika fibromyalgie v dČtství.
Epidemiologie, etiologie, patogeneze a genetika fibromyalgie v dČtství.
Hodnocení muskuloskeletální bolesti.
Diferenciální diagnostika muskuloskeletální bolesti u dČtí.
Management a dlouhodobá prognóza fibromyalgie v dČtství.
Klasifikace a diagnostika komplexního regionálního bolestivého syndromu.
Management a dlouhodobá prognóza komplexního regionálního bolestivého syndromu.

Modul XI. PĜechodová péþe z dČtské revmatologie do systému pro dospČlé pacienty
x Spolupráce s multidisciplinárním týmem dospČlé revmatologie na poskytování pĜechodové
péþe, rozdíly a shody mezi revmatologickou péþí u dospČlých, adolescentĤ a dČtí.
x Fyziologické a psychologické principy puberty.
x VzdČlávací, profesní a sociální otázky v adolescenci.
x Jedineþnost v povaze dospívání a vliv dČtských revmatických onemocnČní na vývoj
adolescentĤ.
x Dopad puberty na farmakologii, spektrum bČžnČ používaných antirevmatik.
x PĜechodová péþe pro dospívající s muskuloskeletálními a revmatickými chorobami.
Modul XII. Multidisciplinární pĜístup k péþi o dČti s muskuloskeletálním onemocnČním
x Týmový pĜístup k revmatickým onemocnČním: výhody a omezení.
x Metody používané sestrami, ergoterapeuty a fyzioterapeuty, dietology a sociálními pracovníky
pĜi péþi o dČti s revmatickými chorobami, vþetnČ chronické bolesti.
x Organizace vzdČlávacích kurzĤ pro pacienty / rodiþe spoleþnČ s multidisciplinárním týmem.
x Školní, spoleþenské a sociální dĤsledky dČtských revmatických chorob.
x Možnosti sociální péþe pro rodiny dČtí s revmatickými chorobami.
x PorozumČní významu spolupráce s dalšími specialisty pĜi léþbČ dČtských revmatických chorob.
Tato þást obvykle probíhá prostĜednictvím klinických diskuzí a konzultací s dalšími dČtskými
specialisty (nefrolog, oftalmolog, dermatolog, dČtský ortoped, stomatolog, endokrinolog,
gastroenterolog, psychiatr a další).
x Zapojení dČtí, dospívajících, rodiþĤ a širšího revmatologického týmu do terapeutického
rozhodování.
Modul XIII. VyšetĜení u revmatických onemocnČní
x Hematologické zmČny, reaktanty akutní fáze a biochemické zmČny, které doprovázejí
revmatická onemocnČní dČtí.
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x
x
x
x
x

x
x

Imunologický základ revmatických nemocí: metodologie vyšetĜování zánČtu a autoimunity,
interpretace autoprotilátek v klinickém kontextu.
Genetický základ muskuloskeletálních a revmatických chorob, úloha molekulárnČ genetických
vyšetĜení v diagnostice tČchto stavĤ.
Význam tkáĖové biopsie svalĤ, kĤže a ledvin. Interpretace histologických abnormalit u dČtí
s revmatickými chorobami.
Význam a omezení vyšetĜení synoviální tekutiny a synoviální biopsie.
Úloha radiologických vyšetĜení vþetnČ ultrazvuku, metod nukleární medicíny, vyšetĜení kostní
denzity, poþítaþové tomografie a magnetické rezonance (s/bez kontrastu) pĜi diagnostice
revmatických onemocnČní u dČtí.
Úloha elektromyografie a studií nervového vedení u dČtí s revmatickým onemocnČním.
VyšetĜovací metody pro sledování progrese nemoci a pro posouzení rozsahu poškození
cílových orgánĤ, jednotlivých kloubĤ nebo jiných struktur pohybového aparátu
a dalších systémĤ pĜímo nebo nepĜímo postižených revmatickým onemocnČním.

Modul XIV. Farmakologie léþivých pĜípravkĤ používaných v léþbČ dČtských
revmatických onemocnČní
x Nesteroidní protizánČtlivé léky (NSAID), chorobu modifikující léky (DMARD),
intraartikulární, intravenózní a perorální kortikosteroidy, gastroprotektivní léþiva,
imunosupresivní a cytotoxická léþiva, biologika, léky ovlivĖujících rĤst, léky používané
k léþbČ osteoporózy. DĤkazy úþinnosti jednotlivých typĤ léþby.
x Rozsah a možné dĤsledky nekonvenþních lékĤ a terapií podávaných dČtem s revmatickým
onemocnČním.
x Farmakologie lékĤ používaných k potlaþení bolesti u dČtí.
x Použití a rizika použití sedace pĜi bolestivých procedurách u dČtí.
x Význam klinických studií pĜi prohlubování terapeutických znalostí o revmatických
onemocnČních.
x Výhody, rizika a indikace autologní transplantace kmenových bunČk pĜi léþbČ chronických
zánČtlivých onemocnČní u dČtí a dospívajících.
Modul XV. Další
x Kostní malignity.
x Osteoporóza u dČtských revmatických onemocnČní.
x Primární poruchy pojivové tkánČ.
x Primární imunodeficience.
x Metabolické kostní choroby a skeletální dysplasie.
x Metabolické choroby a jejich muskuloskeletální projevy /napĜ. mukopolysacharidózy/.
x Chromozomální poruchy a muskuloskeletální pĜíznaky (napĜ. DownĤv syndrom).
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4 Všeobecné požadavky


Absolvent vzdČlávání v nástavbovém oboru:
x

má znalosti právních pĜedpisĤ Evropské unie, pĜedpisĤ vydávaných Ministerstvem
zdravotnictví, Ministerstvem životního prostĜedí, popĜ. jinými úĜady státní správy
ve vztahu k oblasti zdravotnictví,

x

osvojí si provozní a administrativní þinnosti a management týmové práce, osvojí si základy
poþítaþové techniky jako prostĜedku pro ukládání a vyhledávání dat, odborných informací
a komunikace,

x

má základní znalosti posudkového lékaĜství, lékaĜské etiky, právních pĜedpisĤ platných
ve zdravotnictví, poskytování zdravotních služeb a ekonomiky ve zdravotnictví,

x

dosáhne potĜebné úrovnČ schopností komunikovat s rodiþi pacientĤ, nebo jejich zákonnými
zástupci, pĜípadnČ dalšími oprávnČnými osobami (zejména v emoþnČ vypjatých situacích),

x

je schopen mezioborové spolupráce v diagnostice a diferenciální diagnostice, koordinace
multidisciplinárního a interdisciplinárních týmĤ v péþi o pacienty s vzácným
onemocnČním,

x

je schopen samostatného a kritického hodnocení odborné literatury a aktivní úþasti
na rĤzných formách kontinuálního vzdČlávání lékaĜĤ,

x

ovládá provozní a administrativní þinnosti a management týmové práce.



5 Potvrzení hodnocení o prĤbČhu vzdČlávání v nástavbovém
oboru


VzdČlávání probíhá pod vedením pĜidČleného školitele v akreditovaném zaĜízení.
a)

PrĤbČžné hodnocení školitelem
x souþástí vzdČlávání je stanovení individuálního vzdČlávacího plánu, o jehož plnČní
a pĜípadných úpravách probíhá diskuze mezi školitelem a školencem v pĜedem
stanovených intervalech v prĤbČhu školícího období. Z tČchto pohovorĤ je poĜízen zápis,
který je základem pro následné hodnocení;
x nedílnou souþástí vzdČlávacího programu je trvalá interakce školence a školitele,
který se podílí na prĤbČžném zdokonalování, hodnocení a kontrole teoretických znalostí
a praktických dovedností školence v rĤzných smČrech. V prĤbČhu školícího období
probíhají zejména následující interakce:
x

klinické vyšetĜení a vysvČtlování léþebného plánu rodiþĤm pacienta: školitel
sleduje školence a následnČ poskytne zpČtnou vazbu.

x

O pacientech v závažném stavu školenec referuje školiteli, spoleþnČ se podílí
na diskuzi ohlednČ jejich dalšího diagnostického a terapeutického procesu.

x

Praktické výkony (napĜ. kloubní punkce) provádí školenec pod pĜímým dohledem
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školitele.

b)

x

Pod dohledem školitele je školenec aktivnČ vybízen k vedení rĤzných týmových
aktivit za úþelem osvojení si schopnosti vedení kolektivu. Nedílnou souþástí
je zpČtná vazba a rozbor situace všemi zúþastnČnými osobami.

x

Školitel dohlíží nad ambulantními zprávami/propouštČcími zprávami/souhrnnými
zprávami pro jiné specialisty, které zpracovává školenec.

x

Školenec pĜipravuje protokoly pacientĤ k pĜedání do péþe revamatologa
poskytujícího zdravotní péþi dospČlým pacientĤm, které jsou pĜekontrolovány
a kriticky prodiskutovány se školitelem.

PĜedpoklad pĜístupu k závČreþné zkoušce
x absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou zpĤsobilostí
nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilostí,
x pĜedložení potvrzení o provedených výkonech,
x potvrzení o absolvování kurzĤ a vzdČlávacích akcí (viz tab. ýást II.).

c)

Vlastní závČreþná zkouška
x teoretická þást – 3 odborné otázky,
x praktická þást – muskuloskeletální vyšetĜení dítČte s revmatickým onemocnČním.

6 Charakteristika þinností, pro které absolvent vzdČlávání
v nástavbovém oboru získal zvláštní specializovanou
zpĤsobilost


Absolvováním nástavbového oboru zdravotniþtí pracovníci získávají zvláštní specializovanou
zpĤsobilost pro vymezené þinnosti, které prohlubují získanou specializovanou zpĤsobilost.
Absolvent nástavbového oboru dČtská revmatologie získává zvláštní specializovanou
zpĤsobilost, která pĜedstavuje soubor znalostí, dovedností a postojĤ, který lékaĜe opravĖuje k výkonu
þinnosti jako dČtský revmatolog – specialista peþující o dČti se systémovými zánČtlivými chorobami
a dalšími onemocnČními zaĜazenými v oboru dČtská revmatologie.

7 Charakteristika akreditovaných zaĜízení


VzdČlávání v nástavbovém oboru zajišĢuje poskytovatel zdravotních služeb
nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, které ministerstvo udČlilo akreditaci
(dále jen „akreditované zaĜízení). Akreditované zaĜízení zajišĢující výuku školencĤ
musí zajistit školenci absolvování vzdČlávacího programu. K tomu slouží Ĝádné a plné zapojení
školence do práce, a dále umožnČní studia a pobytu v jiném akreditovaném zaĜízení, které mĤže
poskytovat þást pĜípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném zaĜízení.
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Požadavky na minimální personální zabezpeþení zdravotních služeb poskytovatele
zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce þ. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální
zabezpeþení zdravotních služeb, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „vyhláška þ. 99/2012 Sb.“)
a další požadavky pro potĜeby vzdČlávání v nástavbovém oboru jsou uvedeny v kapitolách 7.1 a 7.2.
Požadavky na minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení poskytovatele
zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce þ. 92/2012 Sb., o požadavcích
na minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení a kontaktních pracovišĢ domácí
péþe, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „vyhláška þ. 92/2012 Sb.“)
a další požadavky pro potĜeby vzdČlávání v nástavbovém oboru jsou uvedeny v kapitolách 7.1 a 7.2.
Nedílnou souþástí žádosti o udČlení nebo prodloužení akreditace je vzdČlávací plán,
který vychází z § 14 odst. 2 písm. c) zákona þ. 95/2004 Sb. a dále smlouvy o spolupráci s jiným
akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb (pokud akreditované zaĜízení nezajišĢuje náplĖ
vzdČlávacího programu samo).
7.1 Akreditované zaĜízení (AZ) I. typu

Personální
zabezpeþení

VČcné
a technické
vybavení

x

Školitel má specializovanou zpĤsobilost nebo zvláštní odbornou
zpĤsobilost nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilost v oboru dČtská
revmatologie a minimálnČ 3 roky praxe v oboru od získání specializované
zpĤsobilosti nebo min. 1 rok praxe od získání zvláštní odborné zpĤsobilosti
nebo zvláštní specializované zpĤsobilosti a s minimálním úvazkem 0,5
u daného poskytovatele zdravotních služeb.

x

Minimální úvazek v pĜípadČ jednoho školitele, který je souþasnČ garantem
oboru, je 1,0 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

x

PomČr školitel/školenec – 1:2.

x

Seznam dalších zdravotnických pracovníkĤ, jejichž zaĜazení a þinnost
vyplývá ze vzdČlávacího programu dČtská revmatologie:
 lékaĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní specializovanou
zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí v oboru dČtská
nefrologie, dČtská kardiologie, oftalmologie, dČtská neurologie,
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, radiologie a zobrazovací
metody, dČtská a dorostová psychiatrie,
 pracovníci nelékaĜských profesí: odborný fyzioterapeut, klinický
psycholog.

x

Školitel dokládá svou zpĤsobilost pĜi žádosti o akreditaci pracovištČ
profesním životopisem a pĜehledem svých odborných a pedagogických
aktivit v posledních 2 letech (celoživotní vzdČlávání).

Školící zaĜízení:
x je souþástí zdravotnického zaĜízení s komplexním zázemím pro pediatrii
vþetnČ dČtských lĤžek, dalších specializací pediatrie vþetnČ jednotky
intenzivní péþe, dČtské fyzioterapie a zobrazovacího komplementu
se zamČĜením na dČtský vČk,
x

svou þinností pokrývá vČtší þást modulĤ, minimálnČ moduly 1, 7, 9-15.
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Organizaþní
a provozní
požadavky

x

Poþet nových pacientĤ doporuþených k vyšetĜení dČtským revmatologem
je min. 100 za kalendáĜní rok.

x

Spolu s žádostí je nutno pĜedložit doklad o splnČní pĜedpokladĤ pro školení
v jednotlivých požadovaných modulech vzdČlávacího programu
dokumentováním poþtu sledovaných pacientĤ v rámci pĜíslušných modulĤ
v období 1 roku pĜed podáním žádosti. Plný poþet uvedený v modulech
pĜitom není podmínkou.

7.2 Akreditované zaĜízení (AZ) II. typu

Personální
zabezpeþení

VČcné
a technické
vybavení

Organizaþní
a provozní
požadavky



x

MinimálnČ 2 školitelé se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní
odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilostí v oboru
dČtská revmatologie a minimálnČ 3 roky praxe v oboru od získání
specializované zpĤsobilosti nebo min. 1 rok praxe od získání zvláštní odborné
zpĤsobilosti nebo zvláštní specializované zpĤsobilosti a s minimálním
úvazkem 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

x

PomČr školitel/školenec 1:2.

x

Seznam dalších zdravotnických pracovníkĤ, jejichž zaĜazení a þinnost
vyplývají ze vzdČlávacího programu dČtská revmatologie:
 lékaĜi se specializací v oboru dČtská nefrologie, dČtská kardiologie, dČtská
oftalmologie, dČtská neurologie, intenzivní medicína, dČtská a dorostová
psychiatrie a další (napĜ. maxilofaciální chirurgie),
 pracovníci nelékaĜských profesí: dČtský fyzioterapeut, klinický
psycholog, specializovaná zdravotní sestra.

x

Školitel dokládá svou zpĤsobilost pĜi žádosti o akreditaci pracovištČ
profesním životopisem a pĜehledem svých odborných a pedagogických
aktivit v posledních 2 letech (celoživotní vzdČlávání).

Školící pracovištČ:
x je souþástí zdravotnického zaĜízení s komplexním zázemím pro pediatrii
vþetnČ dČtských lĤžek, dalších specializací pediatrie vþetnČ jednotky
intenzivní péþe, dČtské fyzioterapie a zobrazovacího komplementu
se zamČĜením na dČtský vČk,
x

má samostatnou ambulanci pro dČtskou revmatologii,

x
x

svou þinností pokrývá celé spektrum oboru (moduly).
Poþet nových pacientĤ doporuþených k vyšetĜení dČtským revmatologem
je min. 200 za kalendáĜní rok.

x

Spolu s žádostí je nutno pĜedložit doklad o splnČní pĜedpokladĤ pro školení
v jednotlivých modulech vzdČlávacího programu dokumentováním poþtu
sledovaných pacientĤ v rámci pĜíslušných modulĤ v období 1 roku
pĜed podáním žádosti.

x

Školenec se úþastní minimálnČ 2 ambulantních dnĤ týdnČ se školitelem
nebo pod jeho dohledem.
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8 Programy povinných vzdČlávacích aktivit a personální
zabezpeþení a technické a vČcné vybavení pro jejich realizaci –
charakteristika


8.1 Program kurzu LékaĜská první pomoc
PĜedmČt
Náhlá zástava krevního obČhu, incidence, diagnóza, základní a rozšíĜená neodkladná resuscitace
vþetnČ defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).
BezvČdomí nejasného pĤvodu, kĜeþe, synkopa; náhlé cévní mozkové pĜíhody, diagnostické
postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.
Dušnost, hlavní pĜíþiny: respiraþní etiologie – astma bronchiale, status astmaticus, inhalaþní trauma
atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice,
zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnóza., terapeutické
postupy, principy umČlé plicní ventilace.
Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous
Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické pĜístupy.
Traumatologie – tČžké úrazy, úraz hlavy, páteĜe, hrudníku, dutiny bĜišní, konþetin, polytrauma,
poranČní el. proudem, termická poranČní, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).
Šok, diagnóza, klasifikace, pĜíþiny, terapeutické pĜístupy.
Hromadné postižení zdraví/osob, základy Ĝešení v pĜednemocniþní a þasné nemocniþní neodkladné
péþi (PNP a NNP).
Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová pĜipravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS)
a zdravotnických zaĜízení (ZZ).
Zvláštnosti urgentních stavĤ u dČtí.
Extramurální porod, péþe o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.
Praktická výuka.
Celkem 20 hodin, nebo e-learning
Znalosti získané v kurzu se ovČĜují po ukonþení testem.
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu LékaĜská první pomoc
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí v oboru urgentní

medicíny a praxí nejménČ 5 let v oboru, nebo se specializovanou zpĤsobilostí v oboru
anesteziologie a intenzivní medicína a praxí v oboru nejménČ 5 let, popĜípadČ se specializovanou
zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.
x Garant kurzu má specializovanou zpĤsobilost v oboru a nejménČ 10 let praxe výkonu povolání
lékaĜe v oboru specializace.
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Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.
x Uþebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospČlý, dČtský a novorozenec) umožĖující

praktický nácvik základní i rozšíĜené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem
sledovaných vitálních funkcí, zejména respiraþních a obČhových k objektivizaci úþinnosti
provádČné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závČreþné vyhodnocení.
x Model musí umožnit nácvik:
- zajištČní prĤchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodĤ, Combi-tubusu, laryngeálního
tubusu, laryngeální masky, vþetnČ intubaþní a rĤznými technikami tracheální intubace,
- umČlé plicní ventilace z plic do plic ústy, pĜes masku, ruþním dýchacím pĜístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dČtí vþetnČ novorozencĤ a umČlou plicní ventilaci,
- zajištČní prĤchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištČní vstupu do krevního ĜeþištČ – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis interna), vena femoralis a rĤzné techniky intraoseálního pĜístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie
a elektroimpulzoterapie.
x Poþítaþová uþebna pro závČreþné testování znalostí.
8.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
PĜedmČt
Legislativa.
Základní právní pĜedpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace poskytování zdravotních služeb a Ĝízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péþe).
Poskytování zdravotní péþe bez souhlasu, omezovací prostĜedky.
Povinná mlþenlivost zdravotnických pracovníkĤ.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveĖ (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovČdnost lékaĜe a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péþe v Evropské unii a pĜeshraniþní zdravotní péþe.
Systém veĜejného zdravotního pojištČní.
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištČní.
Plátci zdravotního pojištČní, práva a povinnosti pojištČncĤ.
Systém úhrad zdravotní péþe.
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Systém sociálního zabezpeþení a lékaĜská posudková služba.
Nemocenské pojištČní.
DĤchodové pojištČní.
Sociální pomoc a sociální služby.
LékaĜská etika.
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníkĤ.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy souþasné medicíny.
Komunikace ve zdravotnictví.
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.
Krizová komunikace.
Celkem 12 hodin, nebo e-learning
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Základy zdravotnické legislativy,
etiky a komunikace
Personální zabezpeþení
x MinimálnČ

2 lektoĜi se znalostí zdravotnického práva a veĜejného zdravotnictví,
s vysokoškolským vzdČláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole
v ýeské republice nebo na vysoké škole v zahraniþí, pokud je takové vzdČlání v ýeské republice
uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoĖ 5 let. LektoĜi
zdravotnického práva dokládají pĜehled publikaþní þinnosti za posledních 5 let a pedagogickou
þinnost.
x Souþástí lektorského týmu musí být lektoĜi s ukonþeným vysokoškolským vzdČláním pĜíslušného
zamČĜení a odbornou praxí nejménČ 5 let v oblasti pĜednášeného tématu (etika, komunikace
a sociální zabezpeþení).
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.

8.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek
(dále jen „NL“) a léþba závislostí
PĜedmČt

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ýR.
PĜehled NL zneužívaných v ýR a jejich vlastností.
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.
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Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách
jednotlivých medicínských oborĤ, možnosti prevence.
PĜehled specifických léþebných modalit pro osoby škodlivČ užívající NL a závislé.
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.
ZávČr kurzu, shrnutí.
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning

Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Prevence škodlivého užívání
návykových látek a léþba závislostí
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní

specializovanou zpĤsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejménČ 5 let v oboru, popĜípadČ
se specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.

8.4 Program kurzu Radiaþní ochrana
PĜedmČt

Úþinky
ionizujícího
záĜení
na
živé
systémy,
charakter
deterministických
a stochastických úþinkĤ. Riziko nádorových a dČdiþných onemocnČní. Veliþiny a jednotky
používané pro potĜeby radiaþní ochrany. Koncepce radiaþní ochrany, základní principy radiaþní
ochrany, legislativní rámec lékaĜského a nelékaĜského ozáĜení.
Radiaþní zátČž obyvatel z rĤzných zdrojĤ ionizujícího záĜení. Specifický charakter lékaĜského
ozáĜení, radiaþní ochrana pacientĤ. LékaĜská pomoc fyzickým osobám ozáĜeným pĜi radiaþní
mimoĜádné události. Radiologická událost, pĜíþiny a možné následky.
Úloha lékaĜĤ indikujících vyšetĜení nebo léþbu s využitím zdrojĤ ionizujícího záĜení – význam
indikaþních kritérií (VČstník MZ). VýbČr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality
využívající neionizující záĜení. Informování pacientĤ.
Úloha aplikujících odborníkĤ a optimalizace radiaþní ochrany (radiologické standardy,
diagnostické referenþní úrovnČ). OzáĜení dČtí, tČhotných a kojících žen (specifika, opatĜení,
zdĤvodnČní). Velikosti dávek pacientĤ pro typické radiologické postupy.
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning
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Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Radiaþní ochrana

Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní
specializovanou zpĤsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékaĜství,

nukleární medicína a radiaþní onkologie.
x Radiologiþtí fyzici se specializovanou zpĤsobilostí.
x Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyuþovanému
tématu.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.
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1 Cíl vzdČlávání v nástavbovém oboru
Intenzivní medicína (IM) je multidisciplinární nástavbový obor zabývající se
komplexní zdravotní péþí poskytovanou na pracovištích intenzivní péþe (nejþastČji oddČlení
typu JIP nebo ARO) u nemocných s rizikem selhání/selhávání životních funkcí nebo u
nemocných
již vyžadujících farmakologickou a/nebo pĜístrojovou podporu/náhradu jedné nebo více
orgánových funkcí. Cílem vzdČlávání v nástavbovém oboru IM je získání zvláštní
specializované zpĤsobilosti osvojením si potĜebných kompetencí v klíþových oblastech
a doménách oboru. KromČ odborných kompetencí jde dále o:
x

získání dostateþných klinických zkušeností v intenzivní medicínČ a schopnosti pĜevzít
odpovČdnost za nemocného v kritickém stavu,
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x

osvojení si schopnosti racionálního použití diagnostických a léþebných postupĤ
pĜi respektování správné klinické praxe, dostupnosti zdrojĤ a základních etických
principĤ medicíny,

x

nauþit se uplatĖovat etické principy ve specifickém prostĜedí intenzivní medicíny,
která zahrnuje i péþi o nemocné na konci života,

x

osvojit si schopnosti adekvátního profesionálního pĜístupu a komunikace s pĜíbuznými
nemocných,

x

rozvoj schopnosti Ĝízení pracovišĢ intenzivní péþe s dĤrazem na efektivní a bezpeþné
poskytování zdravotní péþe a etické principy intenzivní péþe,

x

cílené formování osobnosti schopné kombinovat ochotu k týmové spolupráci
se schopností samostatného rozhodnutí v konkrétní situaci v intenzivní péþi.

2 Minimální požadavky na vzdČlávání v nástavbovém oboru
Podmínkou pro zaĜazení do nástavbového oboru intenzivní medicína je získání
specializované zpĤsobilosti v jednom z následujících oborĤ: anesteziologie a intenzivní
medicína nebo chirurgie nebo dČtská chirurgie nebo endokrinologie a diabetologie
nebo geriatrie nebo gynekologie a porodnictví nebo infekþní lékaĜství nebo kardiochirurgie
nebo kardiologie nebo klinická onkologie nebo neurochirurgie nebo neurologie
nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo pediatrie nebo pneumologie
a ftizeologie nebo popáleninová medicína nebo radiaþní onkologie nebo urgentní medicína
nebo urologie nebo vnitĜní lékaĜství.
VzdČlávání se uskuteþĖuje pĜi výkonu lékaĜského povolání formou celodenní prĤpravy
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dobČ podle ustanovení § 79 zákona
þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
VzdČlávání v nástavbovém oboru probíhá jako celodenní prĤprava v zaĜízeních
akreditovaných podle zákona þ. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
zpĤsobilosti a specializované zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe, zubního
lékaĜe a farmaceuta, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 95/2004 Sb.“) v rozsahu
odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dobČ a je odmČĖována. VzdČlávání v nástavbovém
oboru mĤže probíhat jako rozvolnČná pĜíprava, to je pĜi nižším rozsahu, než je stanovená
týdenní pracovní doba, pĜitom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní
pracovní doby. Je-li pĜíprava rozvolnČná, celková délka, úroveĖ a kvalita nesmí být nižší
než v pĜípadČ celodenní prĤpravy.
VzdČlávání v nástavbovém oboru probíhá u poskytovatelĤ zdravotních služeb
nebo jiných fyzických nebo právnických osob, kteĜí získali akreditaci podle zákona
þ. 95/2004 Sb.

92

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 12/2021

Celková délka pĜípravy v oboru intenzivní medicína je v délce 24 mČsícĤ, z toho:
ýást I.

2.1 Praktická þást vzdČlávacího programu – v délce 24 mČsícĤ
a) povinná odborná praxe v oboru intenzivní medicína
Anesteziologický modul (pro lékaĜe se specializovanou zpĤsobilostí v oboru
anesteziologie a intenzívní medicína a oboru urgentní medicína)

Akreditované zaĜízení

Poþet mČsícĤ

intenzivní medicína – jednotka intenzivní péþe s neselektovaným pĜíjmem
interních, chirurgických a traumatologických kriticky nemocných
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem intenzivní medicína.

9

JIP nČkterého ze vstupních oborĤ
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem daného oboru.

11

z toho

kardiologická JIP

min. 2

urgentní medicína – zamČĜení na urgentní pĜíjem

2

intenzivní medicína – zamČĜení na intenzivní péþi pro dČti

2

z toho

zaĜízení s akreditací II.typu

min. 1

b) povinná odborná praxe v oboru intenzivní medicína
Interní modul (pro lékaĜe se specializovanou zpĤsobilostí i v oboru
endokrinologie a diabetologie, geriatrie, infekþní lékaĜství, kardiologie, klinická
onkologie nebo radiaþní onkologie, neurologie, pneumologie a ftizeologie
a vnitĜní lékaĜství)

Akreditované zaĜízení

Poþet mČsícĤ

intenzivní medicína – jednotka intenzivní péþe s neselektovaným pĜíjmem
interních, chirurgických a traumatologických kriticky nemocných
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem intenzivní medicína

9

JIP nČkterého ze vstupních oborĤ
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem daného oboru.

11

z toho

kardiologická JIP

min. 2

urgentní medicína – zamČĜení na urgentní pĜíjem

1

anesteziologie a intenzivní medicína – operaþní sály

1

intenzivní medicína – zamČĜení na intenzivní péþi pro dČti

2

z toho

zaĜízení s akreditací II.typu

min. 1
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c) povinná odborná praxe v oboru intenzivní medicína
Chirurgický modul (pro lékaĜe se specializovanou zpĤsobilostí v oboru
gynekologie a porodnictví, chirurgie, kardiochirurgie, neurochirurgie,
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, popáleninová medicína
nebo urologie)

Akreditované zaĜízení

Poþet mČsícĤ

intenzivní medicína – jednotka intenzivní péþe s neselektovaným pĜíjmem
interních, chirurgických a traumatologických kriticky nemocných
v akreditovaném zaĜízení, které musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem intenzivní medicína

9

JIP nČkterého ze vstupních oborĤ
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem daného oboru.

11

z toho

kardiologická JIP

min. 2

urgentní medicína – zamČĜení na urgentní pĜíjem

1

anesteziologie a intenzivní medicína – operaþní sály

1

intenzivní medicína – zamČĜení na intenzivní péþi pro dČti

2

z toho

zaĜízení s akreditací II.typu

min. 1

d) povinná odborná praxe v oboru intenzivní medicína
Pediatrický modul (pro lékaĜe se specializovanou zpĤsobilostí v oboru
pediatrie nebo dČtská chirurgie)

Akreditované zaĜízení

Poþet mČsícĤ

intenzivní medicína – jednotka intenzivní péþe s neselektovaným pĜíjmem
interních, chirurgických a traumatologických kriticky nemocných
v akreditovaném zaĜízení, které musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem intenzivní medicína

8

JIP nČkterého ze vstupních oborĤ
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem daného oboru.

11

z toho

kardiologická JIP

min. 2

anesteziologie a intenzivní medicína – operaþní sály

2

dČtská chirurgie

1

neonatologie - neonatální intenzivní péþe v perinatologickém centru

1

urgentní medicína – zamČĜení na urgentní pĜíjem

1

z toho

pracovištČ s akreditací II.typu

min. 1
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ýást II.
2.2 Teoretická þást vzdČlávacího programu
a) úþast na vzdČlávacích aktivitách - povinná
Poþet
hodin

Kurzy
kurz Intenzivní medicíny

40

kurz ěešení krizových situací v intenzivní medicínČ (simulaþní kurz)

8

b) úþast na vzdČlávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:
b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaĜe, kteĜí byli zaĜazení
do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzĤ,
b2) kurzy LékaĜská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiaþní ochrana pro lékaĜe, kterým uplynulo
od absolvování tČchto kurzĤ více než 5 let
b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léþba
závislostí pro lékaĜe, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více
než 10 let

Poþet
hodin

Kurzy
kurz LékaĜská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léþba závislostí

4

kurz Radiaþní ochrana

4

Pokud školenec absolvoval kurzy dle þásti II. b) v rámci specializaþního vzdČlávání
a neuplynula platnost tČchto kurzĤ, neabsolvuje je v rámci nástavbového oboru.
c) úþast na vzdČlávacích aktivitách – doporuþená
Aktivity
kurz Intenzivní medicíny organizovaný Výukovým pracovištČm IM
a/nebo Katedrou AIM IPVZ a/nebo akreditovaným pracovištČm IM typu II
Další odborné akce garantované ýSIM, Institutem postgraduálního vzdČlávání
ve zdravotnictví („Výukové pracovištČ IM pĜi IPVZ“) nebo ýeskou lékaĜskou
komorou (dále jen „ýLK“) nebo lékaĜskými fakultami.

Délka
trvání
v rozsahu
min. 20
hod.
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Satelitní kurzy poĜádané pĜi pravidelných kongresech ýSIM (Echokurz,
ECMO/ECLS kurz, RRT kurz).
Bronchokurz (kurz bronchoskopie pro intenzivisty), Tracheostomický kurz,
kurz Hemodynamiky, Echokardiografie základní a pokroþilá, kurz UmČlá
plicní ventilace.
Kurz „Krizové scénáĜe v intenzivní medicínČ“, kurz zahrnuje tato témata:
Epidemiologie krizových scénáĜĤ, principy managementu, airway
management, obtížná ventilace, kritická hypoxie, šok, refrakterní šok, použití
ultrazvuku, interaktivní kazuistiky.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností, seznam požadovaných výkonĤ
Teoretické znalosti a praktické dovednosti jsou v rozsahu materiálu European Society
of Intensive Care Medicine (CoBaTriCE 2).
Teoretické znalosti
x Resuscitace + iniciální stabilizace akutnČ nemocných
 Provádí strukturovaný ABCDE pĜístup k akutnČ nemocnému s nestabilními
fyziologickými funkcemi.
 Provádí kardiopulmonální resuscitaci.
 Zvládá péþi o pacienty po resuscitaci.
 SprávnČ tĜídí pacienty, vþetnČ vþasného pĜijetí na JIP.
 Zvládá iniciální management pacientĤ s úrazy.
 Zvládá iniciální management pacientĤ s popáleninami.
 Popíše Ĝízení péþe u hromadných nehod.
x Diagnostika
 Získá anamnézu a provede správnČ fyzikální vyšetĜení.
 Provede vþasné a náležité vyšetĜování.
 Indikuje echokardiografii, ostatní ultrazvukové a jiné zobrazovací metody.
 Provádí a interpretuje fokusovanou transtorakální echokardiografii.
 Provádí a interpretuje cílenou ultrasonografii hrudní, bĜišní a cévní.
 Interpretuje elektrokardiografické záznamy.
 Získává vhodné mikrobiologické vzorky a interpretuje výsledky.
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 Získává a interpretuje výsledky ze vzorkĤ krevních plynĤ.
 Interpretuje rentgen hrudníku.
 Komunikuje s radiology stran indikace, logistiky a interpretace klinických
obrazĤ.
 Monitoruje trendy fyziologických promČnných a reaguje na nČ.
 Integruje klinické nálezy s laboratorními vyšetĜeními za úþelem zformování
diferenciální diagnózy.
x Léþba – Akutní stavy
 Ovládá principy péþe o kriticky nemocného pacienta s konkrétními akutními
onemocnČními.
x Léþba – Chronická choroba
 Rozpozná dĤsledky chronických komorbidit na prĤbČh akutních nemocí.
x Poruchy orgánových systémĤ
 Rozpozná a zvládne péþi o pacienta s obČhovým selháním.
 Rozpozná a zvládne péþi s akutním renálním selháním nebo v riziku
jeho vzniku.
 Rozpozná a zvládne péþi o pacienta s akutním jaterním selháním.
 Rozpozná a zvládne péþi o pacienty s neurologickým poškozením.
 Rozpozná a zvládne péþi o pacienta s akutní gastrointestinální poruchou.
 Rozpozná a zvládne péþi o pacienta s akutním dýchacím selháním a ARDS.
 Rozpozná a zvládne péþi o pacienta se sepsí a septickým šokem.
 Rozpozná a zvládne péþi
nebo environmentálními toxiny.

o

pacienta

po

intoxikaci

drogami

 Rozpozná a zvládne péþi o pacientky s nebezpeþnými poporodními
komplikacemi.
 Rozpozná a zvládne péþi o pacienta s akutními endokrinními a metabolickými
poruchami.
x Podpora orgánových systémĤ pĜi selhání jednoho nebo více orgánĤ
 BezpeþnČ používá léþiva.
 Ovládá zásady antibiotické surveillance.
 BezpeþnČ používá krevní deriváty.
 Používá tekutiny a vazoaktivní/inotropní léky k podpoĜe cirkulace.
 Popíše principy medicínské techniky užívané k podpoĜe dýchání a cirkulace.
 Zahájí, provádí a odvyká pacienty od podpory ventilace neinivazivní
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a invazivní.
 Zahájí, provádí a odvyká pacienty od eliminaþních technik (náhrady funkce
ledvin).
 Zahájí a provádí podporu homeostázy (iontových a acidobazických poruch).
 ZajišĢuje vyšetĜení nutriþního stavu a identifikaci nutriþního rizika a provádí
nutriþní intervenci enterální a parenterální cestou.
Praktické znalosti a dovednosti
x Dýchací soustava
 Ovládá oxygenoterapii.
 Provádí laryngoskopii vþ.
flexibilním bronchoskopem.

videolaryngoskopie

a

laryngotracheoskopie

 Provádí nouzové zajištČní dýchacích cest.
 Ovládá algoritmy pro obtížné zajištČní dýchacích cest.
 Provádí endotracheální odsávání.
 Provádí terapeutickou bronchoskopii a orientuje se v bronchiálním stromu
u intubovaného pacienta.
 Provádí perkutánní tracheostomii.
 Provádí hrudní drenáž.
x Kardiovaskulární systém
 Provádí katetrizaci periferních žil.
 Provádí arteriální kanylaci.
 Popíše techniku chirurgického zajištČní pĜístupu do žíly a tepny.
 Lokalizuje a identifikuje cévu pomocí ultrazvuku.
 Provádí centrální žilní kanylaci.
 Provádí defibrilaci a kardioverzi.
 Provádí kardiostimulaci (transvenózní nebo transtorakální).
 Zná postup provedení perikardiocentézy.
 Zná postup provedení mČĜení
hemodynamických promČnných.

srdeþního

výdeje

a

x Centrální nervový systém
 Provádí diagnostickou lumbální punkci.
 ěídí analgezii epidurální nebo kontinuální blokádu plexĤ a pletení.

odvozených
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x Gastrointestinální systém
 Zavádí nazogastrickou sondu.
 Provádí punkci ascitu.
 Zavádí Sengstakenovu sondu.
 Popíše indikace a bezpeþné provedení gastroskopie.
x Genitourální soustava
 Provádí katetrizaci moþového mČchýĜe.
x Perioperaþní péþe
 Ovládá pĜedoperaþní a pooperaþní péþi o vysoce rizikového chirurgického
pacienta.
 Ovládá pĜedoperaþní a pooperaþní péþi o kardiochirurgického pacienta.
 Ovládá pĜedoperaþní a pooperaþní péþi o neurochirurgického pacienta.
 Ovládá pĜedoperaþní a pooperaþní péþi o pacienta s transplantací solidního
orgánu.
 Ovládá ambulantní, pĜedoperaþní a pooperaþní péþi o pacienta se závažným
traumatem.
x Komfort a zotavení
 Identifikuje a pokouší se minimalizovat somatické a psychosociální následky
kritické nemoci u pacientĤ a jejich pĜíbuzných.
 Ovládá hodnocení, prevenci a léþbu bolesti a deliria.
 SprávnČ používá sedací a neuromuskulární blokádu.
 PĜi propuštČní komunikuje pokraþující potĜeby pacientĤ s nimi samotnými,
jejich rodinami a ostatními zdravotnickými pracovníky.
 Ovládá zásady þasného a bezpeþného propuštČní z intenzivní péþe.
 Ovládá zásady nutriþní intervence enterální a parenterální cestou a základy
rehabilitace fyzických a kognitivních funkcí.
x Péþe na konci života
 Ovládá zásady zadržení a odnČtí aktivní léþby multidisciplinárním týmem.
 Komunikuje o odnČtí aktivní léþby s pacienty a jejich rodinami a zástupci.
 Ovládá zásady soucitné péþe.
 Ovládá kritéria pro mozkovou smrt a podle toho provádí lékaĜské vyšetĜení.
 Ovládá zásady péþe o dárce orgánĤ.
x Pediatrická péþe
 Popisuje diagnostiku a iniciální management u život ohrožujících stavĤ u dČtí.
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 Zná právní pĜedpisy týkající se ochrany dČtí a jejich aplikaci u kritických stavĤ.
 Zná odlišnosti postupĤ pĜi léþbČ respiraþního selhání u dČtí, vþetnČ postupĤ
pĜi umČlé plicní ventilaci (vþetnČ nekonvenþních metod - selektivní plicní
vazodilatace pomocí iNO, HFOV).
 Zná odlišnosti patofyziologie a léþby obČhového selhání u dČtí, odlišnosti
hemodynamických profilĤ. Zná jejich léþbu.
 Zná problematiku tekutinové terapie v dČtském vČku, zvláštnosti parenterální
a enterální výživy.
 Zná problematiku analgosedace v dČtském vČku.
 Zná problematiku nČkterých specifických stavĤ vyžadujících intenzivní péþi
v dČtském vČku (vrozené srdeþní vady, dČdiþné poruchy metabolizmu).
x Transport
 Provádí bezpeþný transport kriticky nemocného.
x Organizaþní aspekty intenzivní péþe
 Vede každodenní multidisciplinární vizitu.
 Partiticipuje v systémech þasného varování (rapid response systems)
mimo jednotky intenzivní péþe
 Dodržuje opatĜení pro kontrolu infekcí.
 Identifikuje rizika pro životní prostĜedí a podporuje bezpeþnost pacientĤ
i zamČstnancĤ.
 Identifikuje a minimalizuje rizika kritických incidentĤ, nežádoucích událostí
a komplikací.
 PoĜádá pĜípadové minikonference.
 Kriticky hodnotí a používá doporuþené postupy, protokoly a balíþky péþe.
 Zná bČžnČ užívané systémy skórování.
 Ovládá základní principy managementu pracovišĢ intenzivní medicíny.
x Komunikaþní dovednosti
 EfektivnČ komunikuje s pacienty a pĜíbuznými.
 EfektivnČ komunikuje se þleny zdravotnického týmu.
 Vede pĜesné a þitelné záznamy v dokumentaci.
x Profesní vztahy s pacienty a pĜíbuznými
 VhodnČ zapojuje pacienty a jejich reprezentanty do zásadních rozhodnutí
pĜi plánování péþe.
 Respektuje kulturní a náboženská pĜesvČdþení pacientĤ a má povČdomí
o jejich dopadu na rozhodování.
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 Respektuje dĤstojnost a zásady ochrany soukromí pacientĤ.
x Profesní vztahy se þleny zdravotnického týmu
 Pracuje v týmu.
 ZajišĢuje kontinuitu péþe úþinnou komunikací klinických informací.
 EfektivnČ komunikuje se zdravotnickými profesionály mimo prostĜedí
intenzivní péþe.
 Umí delegovat úkoly na ostatní þleny týmu a poskytnout jim podporu a dohled.
x Ostatní
 PĜebírá odpovČdnost za bezpeþnou péþi o pacienta.
 Formuluje klinická rozhodnutí s ohledem na etické a právní zásady.
 VzdČlává se a integruje nové poznatky do klinické praxe.
 Podílí se na vzdČlávání ostatních.
 Podílí se na výzkumu nebo klinickém auditu.
Minimální poþty výkonĤ
Výkony

Poþet

Oxygenoterapie (formulace indikace a zpĤsobu realizace oxygenoterapie
u pacienta).

30

Intubace tracheální.

50

Zavedení laryngeální masky nebo jejího ekvivalentu.

30

Koniotomie (možnost realizace na kadaveru nebo na simulátoru).

2

Bronchoskopická toaleta pod dohledem.

5

Tracheostomie (chirurgická nebo punkþní) pod dohledem.

5

Invazivní ventilaþní podpora (formulace indikace a zpĤsobu realizace
u pacienta).

50

Neinvazivní ventilaþní podpora (formulace indikace a zpĤsobu realizace
u pacienta).

20

Odpojování od umČlé plicní ventilace (formulace indikace a zpĤsobu
realizace u pacienta).

50

Zavedení hrudního drénu.

5

Zavedení hemodialyzaþního katetru.

5

Zavedení centrálního žilního katétru.

30

Nastavení/provedení dialýzy/nebo kontinuální eliminaþní techniky.

5

Perikardiocentéza (asistence pĜi výkonu).

3

Zavedení arteriálního katetru.

20
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Kardioverze a defibrilace.

5

Transkutánní kardiostimulace.

3

Zavedení nasogastrické sondy.

20

MČĜení srdeþního
a jeho interpretace.

výdeje,

stanovení

hemodynamického

profilu

10

Lumbální punkce.

5

Point-of-Care ultrasonografie – základní protokoly a vyšetĜení vþetnČ
ultrasonograficky navigovaného zajištČní pĜístupu do cévního ĜeþištČ.

20

Zavedení moþového katetru.

20

Praktické výkony u dČtských pacientĤ
Výkon

Poþet

Tracheální intubace u dČtí všech vČkových skupin.

25

Koniopunkce – kadaver, nebo trenažér.

3

Drenáž PNO.

3

Zavedení arteriálního katetru.

10

Zavedení centrálního žilního katetru.

10

Zavedení nasogastrické sondy.

20

Zavedení permanentního moþového katetru.

10

Lumbální punkce.

5

Invazivní ventilaþní podpora (formulace indikace a zpĤsobu realizace
u pacienta).

20

Kardioverze a defibrilace – znalost a popis postupu.
Perikardiocentéza (popis postupu).
Abdominální paracentéza (popis postupu).
Popis zavedení Sengstakenovy sondy nebo jejího ekvivalentu.

4 Všeobecné požadavky
Absolvent vzdČlávání v nástavbovém oboru:
x

má znalosti právních pĜedpisĤ Evropské unie, pĜedpisĤ vydávaných Ministerstvem
zdravotnictví, Ministerstvem životního prostĜedí, popĜ. jinými úĜady státní správy
ve vztahu k oblasti zdravotnictví,

x

osvojí si provozní a administrativní þinnosti a management týmové práce, osvojí si
základy poþítaþové techniky jako prostĜedku pro ukládání a vyhledávání dat,
odborných informací a komunikace,
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má základní znalosti posudkového lékaĜství, lékaĜské etiky, právních pĜedpisĤ
platných ve zdravotnictví, poskytování zdravotních služeb a ekonomiky
ve zdravotnictví.

5 Potvrzení hodnocení o prĤbČhu vzdČlávání v nástavbovém
oboru
VzdČlávání probíhá pod vedením pĜidČleného školitele v akreditovaném zaĜízení.
a) PrĤbČžné hodnocení školitelem
x školitel pravidelnČ a prĤbČžnČ provČĜuje teoretické znalosti a praktické dovednosti
školence a svá hodnocení zapisuje do prĤkazu odbornosti v šestimČsíþních
intervalech. V závČru vzdČlávání školitel zapíše celkové hodnocení školence
a doporuþí pĜistoupení k závČreþné zkoušce.
b) PĜedpoklady pĜístupu k závČreþné zkoušce
x absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou
zpĤsobilostí nebo se zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní specializovanou
zpĤsobilostí,
x pĜedložení potvrzení o provedených kompletních výkonech,
x úspČšné absolvování písemného testu,
x potvrzení o absolvování kurzĤ a vzdČlávacích akcí (viz tab. ýást II.).
c) ZávČreþná zkouška
x teoretická þást – 3 vylosované odborné otázky;
x praktická þást – praktické vyšetĜení dvou typovČ odlišných pacientĤ,
test intenzivistické propedeutiky, hodnocení EKG, monitorovaných parametrĤ
a zobrazovacích metod (RTG, ultrasonografie, echokardiografie), diferenciální
diagnostika stavĤ, stanovení vyšetĜovacích postupĤ, návrh léþby.

6 Charakteristika þinností, pro které absolvent vzdČlávání
v nástavbovém oboru získal zvláštní specializovanou
zpĤsobilost
Absolvováním nástavbového oboru zdravotniþtí pracovníci získávají zvláštní
specializovanou zpĤsobilost pro vymezené þinnosti, které prohlubují získanou
specializovanou zpĤsobilost.
Získání zvláštní specializované zpĤsobilosti v oboru intenzivní medicína poskytuje
absolventĤm možnost samostatné diagnostické, léþebné a preventivní þinnosti v rozsahu
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oboru intenzivní medicína a je schopen samostatnČ pracovat na pracovištích intenzivní
medicíny, na pooperaþních oddČleních nebo urgentních pĜíjmech nemocnic a poskytovat
komplexní zdravotnickou péþi pacientĤm ohroženým selháním základních životních funkcí
nebo již s funkcemi selhávajícími.
Absolvování nástavbového oboru Intenzivní medicína je výchozím pĜedpokladem
pro získávání dalších kompetencí pro úzce specializované þinnosti/výkony v rámci pĤsobnosti
absolventa nástavbového oboru Intenzivní medicína.

7 Charakteristika akreditovaných zaĜízení
VzdČlávání v nástavbovém oboru zajišĢuje poskytovatel zdravotních služeb
nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, které ministerstvo udČlilo akreditaci
(dále jen „akreditované zaĜízení). Akreditované zaĜízení zajišĢující výuku školencĤ
musí zajistit školenci absolvování vzdČlávacího programu. K tomu slouží Ĝádné a plné
zapojení školence do práce, a dále umožnČní studia a pobytu v jiném akreditovaném zaĜízení,
které mĤže poskytovat þást pĜípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném zaĜízení.
Požadavky na minimální personální zabezpeþení zdravotních služeb poskytovatele
zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce þ. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální
personální zabezpeþení zdravotních služeb, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „vyhláška
þ. 99/2012 Sb.“) a další požadavky pro potĜeby vzdČlávání v nástavbovém oboru
jsou uvedeny v kapitolách 7.1 a 7.2.
Požadavky na minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení
poskytovatele zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce þ. 92/2012 Sb., o požadavcích
na minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení a kontaktních pracovišĢ
domácí péþe, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „vyhláška þ. 92/2012 Sb.“)
a další požadavky pro potĜeby vzdČlávání v nástavbovém oboru jsou uvedeny v kapitolách 7.1
a 7.2.
Nedílnou souþástí žádosti o udČlení nebo prodloužení akreditace je vzdČlávací plán,
který vychází z § 14 odst. 2 písm. c) zákona þ. 95/2004 Sb. a dále smlouvy o spolupráci
s jiným akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb (pokud akreditované zaĜízení
nezajišĢuje náplĖ vzdČlávacího programu samo).
7.1 Akreditované zaĜízení (AZ) I. typu
x

Školitel má specializovanou zpĤsobilost nebo zvláštní odbornou
zpĤsobilost nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilost v oboru intenzivní
medicína a minimálnČ 3 roky praxe v oboru od získání specializované
zpĤsobilosti nebo min. 1 rok praxe od získání zvláštní odborné
zpĤsobilosti nebo zvláštní specializované zpĤsobilosti a s minimálním
úvazkem 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

x

PomČr školitel/školenec – 1:2.

x

Školitel dokládá svou zpĤsobilost pĜi žádosti o akreditaci pracovištČ
profesním životopisem a pĜehledem svých odborných a pedagogických

Personální
zabezpeþení
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aktivit v posledních 5 letech.
x ZaĜízení disponuje lĤžkovými oddČleními ARO a/nebo JIP splĖujícími
celkový poþet pĜijatých pacientĤ minimálnČ 500 za rok (z toho minimálnČ
25% pacientĤ s umČlou plicní ventilací nad 24 hodin).
Organizaþní
a provozní
požadavky

VČcné
a technické
vybavení

x PracovištČ intenzivní péþe splĖují následující požadavky:
- vedení pracovištČ je zajištČno lékaĜem, jehož hlavní náplní þinnosti
je intenzivní medicína s úvazkem 1,0.
x V zaĜízení je nepĜetržitá dostupnost
v rozsahu úmČrném poskytované péþi.

komplementárního

vyšetĜení

x

PracovištČ vede systematickou databázi pacientĤ a má zavedenou kontrolu

x

Vybavení pracovištČ akreditovaného zaĜízení odpovídá pĜístrojovému
vybavení dle standardĤ pro ARO a JIP: Vedle umČlé plicní ventilace
a monitorovací techniky s centrální sbČrnicí dat jde o dostupnost
eliminaþních metod náhrady funkce ledvin, bronchoskopie
a multimodálního ultrazvukového pĜístroje.

kvality péþe.

7.2 Akreditované zaĜízení (AZ) II. typu
x

Školitel má specializovanou zpĤsobilost nebo zvláštní odbornou
zpĤsobilost nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilost v oboru intenzivní
medicína a minimálnČ 3 roky praxe v oboru od získání specializované
zpĤsobilosti nebo min. 1 rok praxe od získání zvláštní odborné
zpĤsobilosti nebo zvláštní specializované zpĤsobilosti a s minimálním
úvazkem 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

x

PomČr školitel/školenec – 1:2.

x

Školitel dokládá svou zpĤsobilost pĜi žádosti o akreditaci pracovištČ
profesním životopisem a pĜehledem svých odborných a pedagogických
aktivit v posledních 5 letech.

x

ZaĜízení disponuje lĤžkovými oddČleními ARO a/nebo JIP splĖující
celkový poþet pĜijatých pacientĤ minimálnČ 1000 za rok
(z toho minimálnČ 30% pacientĤ s umČlou plicní ventilací nad 24 hodin).

x

PracovištČ intenzivní péþe splĖují následující požadavky:
- vedení pracovištČ je zajištČno lékaĜem, jehož hlavní náplní þinnosti
je intenzivní medicína s úvazkem 1,0.

x

V zaĜízení je nepĜetržitá dostupnost
v rozsahu úmČrném poskytované péþi.

x

PracovištČ vede systematickou databázi pacientĤ a má zavedenou kontrolu
kvality péþe.

Personální
zabezpeþení

Organizaþní
a provozní
požadavky

VČcné
a technické

komplementárního

vyšetĜení

x Vybavení pracovištČ akreditovaného zaĜízení odpovídá pĜístrojovému
vybavení dle standardĤ pro ARO a JIP. Vedle umČlé plicní ventilace
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a monitorovací techniky s centrální sbČrnicí dat jde o dostupnost
eliminaþních
metod
náhrady
funkce
ledvin,
bronchoskopie
a multimodálního ultrazvukového pĜístroje.

8 Programy povinných vzdČlávacích aktivit a personální
zabezpeþení
a
technické
a
vČcné
vybavení
pro jejich realizaci – charakteristika
8.1 Program kurzu LékaĜská první pomoc
PĜedmČt
Náhlá zástava krevního obČhu, incidence, diagnóza, základní a rozšíĜená neodkladná resuscitace
vþetnČ defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).
BezvČdomí nejasného pĤvodu, kĜeþe, synkopa; náhlé cévní mozkové pĜíhody, diagnostické
postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.
Dušnost, hlavní pĜíþiny: respiraþní etiologie – astma bronchiale, status astmaticus, inhalaþní
trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie
plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnóza.,
terapeutické postupy, principy umČlé plicní ventilace.
Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA
(Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické pĜístupy.
Traumatologie – tČžké úrazy, úraz hlavy, páteĜe, hrudníku, dutiny bĜišní, konþetin, polytrauma,
poranČní el. proudem, termická poranČní, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life
Support).
Šok, diagnóza, klasifikace, pĜíþiny, terapeutické pĜístupy.
Hromadné postižení zdraví/osob, základy Ĝešení v pĜednemocniþní a þasné nemocniþní
neodkladné péþi (PNP a NNP).
Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová pĜipravenost zdravotnické záchranné služby
(ZZS) a zdravotnických zaĜízení (ZZ).
Zvláštnosti urgentních stavĤ u dČtí.
Extramurální porod, péþe o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.
Praktická výuka.
Celkem 20 hodin, nebo e-learning
Znalosti získané v kurzu se ovČĜují po ukonþení testem.
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu LékaĜská první pomoc
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí v oboru urgentní
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medicíny a praxí nejménČ 5 let v oboru, nebo se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a praxí v oboru nejménČ 5 let,
popĜípadČ se specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.
x Garant kurzu má specializovanou zpĤsobilost v oboru a nejménČ 10 let praxe výkonu povolání
lékaĜe v oboru specializace.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.
x Uþebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospČlý, dČtský a novorozenec)
umožĖující praktický nácvik základní i rozšíĜené neodkladné resuscitace se simultánním
záznamem sledovaných vitálních funkcí, zejména respiraþních a obČhových k objektivizaci
úþinnosti provádČné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závČreþné
vyhodnocení.
x Model musí umožnit nácvik:
- zajištČní prĤchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodĤ, Combi-tubusu,
laryngeálního tubusu, laryngeální masky, vþetnČ intubaþní a rĤznými technikami
tracheální intubace,
- umČlé plicní ventilace z plic do plic ústy, pĜes masku, ruþním dýchacím pĜístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dČtí vþetnČ novorozencĤ a umČlou plicní ventilaci,
- zajištČní prĤchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištČní vstupu do krevního ĜeþištČ – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis interna), vena femoralis a rĤzné techniky intraoseálního pĜístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie
a elektroimpulzoterapie.
x Poþítaþová uþebna pro závČreþné testování znalostí.

8.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
PĜedmČt
Legislativa.
Základní právní pĜedpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace poskytování zdravotních služeb a Ĝízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péþe).
Poskytování zdravotní péþe bez souhlasu, omezovací prostĜedky.
Povinná mlþenlivost zdravotnických pracovníkĤ.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveĖ (lege artis).
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Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovČdnost lékaĜe a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péþe v Evropské unii a pĜeshraniþní zdravotní péþe.
Systém veĜejného zdravotního pojištČní.
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištČní.
Plátci zdravotního pojištČní, práva a povinnosti pojištČncĤ.
Systém úhrad zdravotní péþe.
Systém sociálního zabezpeþení a lékaĜská posudková služba.
Nemocenské pojištČní.
DĤchodové pojištČní.
Sociální pomoc a sociální služby.
LékaĜská etika.
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníkĤ.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy souþasné medicíny.
Komunikace ve zdravotnictví.
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.
Krizová komunikace.
Celkem 12 hodin, nebo e-learning
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Základy zdravotnické
legislativy, etiky a komunikace
Personální zabezpeþení
x MinimálnČ 2 lektoĜi se znalostí zdravotnického práva a veĜejného zdravotnictví,
s vysokoškolským vzdČláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké
škole v ýeské republice nebo na vysoké škole v zahraniþí, pokud je takové vzdČlání v ýeské
republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoĖ 5 let.
LektoĜi zdravotnického práva dokládají pĜehled publikaþní þinnosti za posledních 5 let
a pedagogickou þinnost.
x Souþástí lektorského týmu musí být lektoĜi s ukonþeným vysokoškolským vzdČláním
pĜíslušného zamČĜení a odbornou praxí nejménČ 5 let v oblasti pĜednášeného tématu (etika,
komunikace a sociální zabezpeþení).
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.
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Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek
(dále jen „NL“) a léþba závislostí

PĜedmČt
Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ýR.
PĜehled NL zneužívaných v ýR a jejich vlastností.
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.
Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách
jednotlivých medicínských oborĤ, možnosti prevence.
PĜehled specifických léþebných modalit pro osoby škodlivČ užívající NL a závislé.
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.
ZávČr kurzu, shrnutí.
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Prevence škodlivého
užívání návykových látek a léþba závislostí
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní
specializovanou zpĤsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejménČ 5 let v oboru,
popĜípadČ se specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.
8.4 Program kurzu Radiaþní ochrana
PĜedmČt
Úþinky
ionizujícího
záĜení
na
živé
systémy,
charakter
deterministických
a stochastických úþinkĤ. Riziko nádorových a dČdiþných onemocnČní. Veliþiny a jednotky
používané pro potĜeby radiaþní ochrany. Koncepce radiaþní ochrany, základní principy radiaþní
ochrany, legislativní rámec lékaĜského a nelékaĜského ozáĜení.
Radiaþní zátČž obyvatel z rĤzných zdrojĤ ionizujícího záĜení. Specifický charakter lékaĜského
ozáĜení, radiaþní ochrana pacientĤ. LékaĜská pomoc fyzickým osobám ozáĜeným pĜi radiaþní
mimoĜádné události. Radiologická událost, pĜíþiny a možné následky.
Úloha lékaĜĤ indikujících vyšetĜení nebo léþbu s využitím zdrojĤ ionizujícího záĜení – význam
indikaþních kritérií (VČstník MZ). VýbČr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality
využívající neionizující záĜení. Informování pacientĤ.
Úloha aplikujících odborníkĤ a optimalizace radiaþní ochrany (radiologické standardy,
diagnostické referenþní úrovnČ). OzáĜení dČtí, tČhotných a kojících žen (specifika, opatĜení,
zdĤvodnČní). Velikosti dávek pacientĤ pro typické radiologické postupy.
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning
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Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Radiaþní ochrana
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí
nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní
lékaĜství, nukleární medicína a radiaþní onkologie.
x Radiologiþtí fyzici se specializovanou zpĤsobilostí.
x Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyuþovanému
tématu.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.
8.5 Program kurzu Intenzivní medicína
PĜedmČt
Iniciální stabilizace kriticky nemocného. Krizové situace a netechnické dovednosti. Povinnost
stáže na pracovištích s vysokoobjemovými pĜíjmy + 1-2 dny na simulátoru s poskytnutím zpČtné
vazby. Lze nahradit platným certifikátem ALS, ATLS nebo ekvivalentem.
Sepse a zásady racionální antibiotické léþby. Rozpoznání a iniciální management sepse, znalost
a aplikace principĤ racionálního používání antimikrobiální léþby. ZávČr: Strukturovaný pohovor
o antibiotickém stewardshipu na vlastním pracovišti.
Ventilaþní podpora a oxygenoterapie: indikace a praktické ovládnutí NIV a HFNO, bezpeþné
nastavení umČlé plicní ventilace u zdravé plíce, ARDS a obstrukþních poruch, vþ. porozumČní
základním režimĤm, odvykání a odpojování od ventilátoru. Stáž probíhá na pracovišti
se zavedenou metodou bronchoskopie provádČnou intenzivistou. Stážista pod dozorem provede
bronchoskopii a prokáže základní orientaci v bronchiálním stromu. ZávČr: praktická zkouška
u lĤžka (pĜijatelnČ nastaví ventilátor u pacienta s ARDS, sestaví odvykací plán pro pacienta
se závislostí na ventilátoru).
Cílené ultrazvukové vyšetĜení vþ. základního ultrazvukového vyšetĜení a intervencí, tak,
jak je definováno v protokolu FATE a FAST. Na základČ individuálního posouzení lze nahradit
diplomem typu EDEC nebo akreditací v ultrazvukových metodách certifikovanou jinou
spoleþností intenzivní medicíny, nebo spoleþností oboru, ze kterého lze do VP v IM vstoupit.
PĜístrojová náhrada/podpora funkce ledvin. CRRT: zavedení vstupĤ, znalost indikací, bezpeþné
ovládání jednoho režimu kontinuální eliminace, pĜedpis vhodných roztokĤ a antikoagulace,
rozpoznání a Ĝešení nejþastČjších problémĤ.
Tematická stáž v komplexním kardiovaskulárním centru. Náplní je indikace invazivních
a neinvazivních metod monitoringu hemodynamiky, interpretace hemodynamických stavĤ,
indikace k inotropním podporám, management vazoparalytických stavĤ a arytmií.
Testuje se znalost interpretace 12sv EKG a základní echokardiografie, stážista by si mČl odnést
i znalost základĤ indikace k invazivnímu vyšetĜení v rámci akutního koronárního syndromu
(AKS), základĤ péþe o pacienty po perkutánní koronární intervenci (PCI), indikací k mimotČlním
podporám obČhu a jejich základní typy.
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Celkem 40 hodin
Personální zabezpeþeni a technické vybavení kurzu Intenzivní medicína

Personální zabezpeþení
x LektoĜi se zvláštní odbornou zpĤsobilost nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilost v oboru
intenzivní medicína a praxí nejménČ 5 let v oboru, pĜípadnČ se specializovanou zpĤsobilostí
ve vyuþované problematice.
Technické vybavení
x Pro teoretickou výuku s pĜíslušným vybavením.

8.6 Program kurzu ěešení krizových situací v intenzivní medicínČ
PĜedmČt
Prezentace simulátorĤ.
Klinické scénáĜe s debriefingem:
Hemodynamický scénáĜ,
Alterace stavu vČdomí,
Hemodynamický scénáĜ.
Klinické scénáĜe s debriefingem:
Respiraþní scénáĜ,
Metabolický/nutriþní scénáĜ,
ScénáĜ s volnou náplní.
Hodnocení a zakonþení kurzu.
Celkem 8 hodin
Personální zabezpeþeni a technické vybavení kurzu ěešení krizových situací
v intenzivní medicínČ
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí v oboru Intenzivní medicína, minimálnČ s 2-letou
zkušeností ve vyuþované problematice a minimálnČ 2 letou zkušeností s výukou simulaþní
medicíny. Odborným garantem kurzu je pĜíslušný lektor nebo garant oboru Intenzivní medicína
na pĜíslušné lékaĜské fakultČ nebo daném pracovišti
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou i praktickou výuku na modelech a prostorem pro debriefing
s pĜíslušným vybavením.
x Možnost simulace bronchoskopie (minimálnČ bronchoskop, model vČtvení dýchacích cest,
možnost obrazové prezentace patologických nálezĤ).
x Možnost simulace ultrazvukového vyšetĜení (minimálnČ pĜístroj umožĖující TTE a možnost
obrazové prezentace patologických nález.
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VzdČlávací program nástavbového
oboru
KLINICKÁ OSTEOLOGIE
1
2

3
4
5
6
7
8
9

1131
Cíl vzdČlávání v nástavbovém oboru ........................................................................................
Minimální požadavky na vzdČlávání v nástavbovém oboru ..................................................
1131
1142
2.1 Praktická þást vzdČlávacího programu – v délce 12 mČsícĤ ..................................................
2.2 Teoretická þást vzdČlávacího programu .................................................................................
1153
Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam
požadovaných výkonĤ ...............................................................................................................
1164
Všeobecné požadavky.................................................................................................................
1175
Potvrzení hodnocení o prĤbČhu vzdČlávání v nástavbovém oboru .......................................
1186
Charakteristika þinností, pro které absolvent vzdČlávání v nástavbovém oboru získal
1186
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1219
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13
125

1 Cíl vzdČlávání v nástavbovém oboru
Cílem vzdČlávání v nástavbovém oboru klinická osteologie je získání potĜebných
teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky, diferenciální
diagnostiky a léþení metabolických chorob kostí v oboru klinická osteologie, které umožĖují
samostatnou þinnost, pĜípadnČ Ĝízení týmu v ambulantní þi lĤžkové péþi.

2 Minimální požadavky na vzdČlávání v nástavbovém oboru
Podmínkou pro zaĜazení do nástavbového oboru klinická osteologie je získání
specializované zpĤsobilosti v oborech vnitĜní lékaĜství nebo dČtské lékaĜství nebo pediatrie
nebo diabetologie a endokrinologie nebo geriatrie nebo gynekologie a porodnictví nebo klinická
biochemie nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo revmatologie
nebo pneumologie a ftizeologie nebo klinická onkologie nebo hematologie a transfuzní lékaĜství
nebo nefrologie nebo všeobecné praktické lékaĜství.
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VzdČlávání se uskuteþĖuje pĜi výkonu lékaĜského povolání formou celodenní prĤpravy
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dobČ podle ustanovení § 79 zákona
þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
VzdČlávání v nástavbovém oboru probíhá jako celodenní prĤprava v zaĜízeních
akreditovaných podle zákona þ. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
zpĤsobilosti a specializované zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe, zubního lékaĜe
a farmaceuta, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 95/2004 Sb.“) v rozsahu
odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dobČ a je odmČĖována. VzdČlávání v nástavbovém oboru
mĤže probíhat jako rozvolnČná pĜíprava, to je pĜi nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní
doba, pĜitom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby.
Je-li pĜíprava rozvolnČná, celková délka, úroveĖ a kvalita nesmí být nižší než v pĜípadČ celodenní
prĤpravy.
VzdČlávání v nástavbovém oboru probíhá u poskytovatelĤ zdravotních služeb
nebo jiných fyzických nebo právnických osob, kteĜí získali akreditaci podle zákona þ. 95/2004 Sb.
Celková délka pĜípravy v oboru klinická osteologie je v délce 12 mČsícĤ, z toho:
ýást I.

2.1 Praktická þást vzdČlávacího programu – v délce 12 mČsícĤ
a) povinná odborná praxe v oboru klinická osteologie
Akreditované zaĜízení
Praxe klinická osteologie – pod odborným vedením akreditovaného
zaĜízení klinické osteologie I. þi II. typu formou kombinující prezenþní
i distanþní vzdČlávání v akreditovaném zaĜízení.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem klinická osteologie

z toho

Poþet mČsícĤ
nebo dnĤ

12 mČsícĤ

klinická osteologie – pouze prezenþnČ v akreditovaném
zaĜízení I. nebo II. typu

20 dnĤ

klinická osteologie – prezenþnČ v akreditovaném zaĜízení
II. typu

10 dnĤ

Klinická osteologie - pracovištČ pediatrické osteologie

3 dny

Praktická þást prĤpravy v nástavbovém oboru probíhá jako kombinace prezenþního
a distanþního vzdČlávání.
Prezenþním vzdČláváním se rozumí celodenní prĤprava v zaĜízeních akreditovaných
podle zákona þ. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zpĤsobilosti
a specializované zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe, zubního lékaĜe
a farmaceuta, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 95/2004 Sb.“)
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dobČ, která je odmČĖována.
Distanþní þást pĜípravy bude využívat možností telemedicíny a bude se týkat
pĜedevším vzdáleného pĜístupu pĜi posuzování a konzultování nálezĤ rtg vyšetĜení, CT, DXA
a jejích modifikací, þi laboratorních nálezĤ.
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Uchazeþ spolu se školitelem vypracují studijní plán vþetnČ návrhu pomČru distanþní
a prezenþní þásti pĜípravy a o navrženém pomČru rozhodne vedení katedry Klinické osteologie
IPVZ.
BČhem 12 mČsíþní pĜípravy uchazeþ stráví prezenþnČ nejménČ 30 dní na akreditovaném
pracovišti I. þi II. typu. Pokud jeho školitel bude pracovat na pracovišti s akreditací I. typu,
je požadovaná nejménČ 10 denní stáž (z celkového minimálního poþtu 30 dní) na pracovišti typu II.,
což je považováno za nepodkroþitelné minimum. Mimo to je nutností absolvovat nejménČ 3 denní
stáž na pracovišti dČtské osteologie.
b) doporuþená odborná doplĖková praxe v oboru klinická osteologie
Akreditované zaĜízení

Poþet mČsícĤ

nefrologie
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem nefrologie.

10 dnĤ

revmatologie
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem revmatologie.

5 dnĤ

endokrinologie a diabetologie
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem endokrinologie a diabetologie.

10 dnĤ

ortopedie
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem ortopedie.

5 dnĤ

ýást II.

2.2 Teoretická þást vzdČlávacího programu
a) úþast na vzdČlávacích aktivitách – povinná
Kurzy
PĜedatestaþní kurz v klinické osteologii

Poþet hodin
40

b) úþast na vzdČlávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:
b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaĜe, kteĜí byli zaĜazení do nástavbového
oboru bez absolvování níže uvedených kurzĤ,
b2) kurzy LékaĜská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiaþní ochrana pro lékaĜe, kterým uplynulo od absolvování tČchto
kurzĤ více než 5 let
b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léþba závislostí
pro lékaĜe, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy
kurz LékaĜská první pomoc

Poþet hodin
20
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kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léþba závislostí

4

kurz Radiaþní ochrana

4

c) úþast na vzdČlávacích aktivitách – doporuþená
Aktivity

Délka trvání

Další kurzy, vČdecké a vzdČlávací akce garantované Spoleþností
pro metabolická onemocnČní skeletu J. E. PurkynČ nebo Institutem
postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo ýeskou
lékaĜskou komorou (dále jen „ýLK“), popĜ. další akce (konference, sympozia,
sjezdy, kongresy, semináĜe, apod.) atd. v oboru klinické osteologie

v rozsahu min.
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy dle þásti II. b) v rámci specializaþního vzdČlávání
a neuplynula platnost tČchto kurzĤ, neabsolvuje je v rámci nástavbového oboru.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností, seznam požadovaných výkonĤ

Teoretické znalosti
Z vlastního oboru
x Detailní seznámení se s fyziologií a patofyziologií kostního metabolismu a jeho zmČnami
u metabolických chorob kostí.
x Seznámení se s fyziologickým vývojem skeletu a jeho možnými poruchami.
x Detailní
ovládání
teoretických
podkladĤ
metabolických
chorob
kostí,
pĜedevším postmenopausální, mužské a glukokortikoidy indukované osteoporózy.
x Znalost základĤ klinických projevĤ jednotlivých metabolických chorob kostí
a jejich klinické diagnostiky.
x Detailní znalost zobrazovacích metod používanými pĜi diagnostice metabolických chorob
kostí.
x Znalost metabolismu vápníku a dalších minerálních látek ve zdraví i nemoci.
x Znalost metabolismu vitamínu D a jeho metabolitĤ.
x Základní znalost genetických podkladĤ metabolických chorob kostí.
x Znalost podkladĤ patofyziologických a patobiochemických laboratorních vyšetĜení
v diagnostice metabolických chorob kostí a v jejich diferenciální diagnostice.
x Detailní znalost prevence a terapie metabolických chorob kostí, možností farmakologické
léþby a jejích limitĤ.
x Znalost základĤ farmakoekonomiky.
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x Znalost problematiky rehabilitace a posudkového hodnocení metabolických chorob kostí.
x Znalost základních právních a sociálnČ právních pĜedpisĤ.
x Znalost základních principĤ a organizace sekundární prevence osteoporózy - Fracture
Liaison Services.
Znalosti z hraniþních a pĜíbuzných oborĤ
x Orientace v diagnostice a léþení základních interních poruch,
o možnostech ortopedického Ĝešení metabolických chorob kostí.

informovanost

x Znalost poruch kostního metabolismu u pacientĤ s revmatickými chorobami, chorobami
ledvin a endokrinními chorobami.
Praktické dovednosti
x Schopnost samostatné diferenciální diagnostiky metabolických chorob kostí, vypracování
terapeutického plánu, posudkového zhodnocení a návrhu preventivních opatĜení.
x Schopnost organizaþnČ, administrativnČ a metodicky Ĝídit a plánovat provoz všech typĤ
osteologických pracovišĢ.
Minimální poþty výkonĤ
Minimální poþty pacientĤ s diagnostikou

Poþet pacientĤ

Postmenopausální a mužská osteoporóza.

200

Osteomalacie a jiné metabolické osteopatie.

10

Pagetova kostní choroba.

5

Minerálová a kostní nemoc pĜi chronickém onemocnČní ledvin.

10

Sekundární osteoporóza (z toho minimálnČ 10 pacientĤ s glukokortikoidy
- indukovanou osteoporózou).

20

Metabolické choroby kostí u dČtských pacientĤ.

5

Minimální poþty výkonĤ

Poþet výkonĤ

VyšetĜení osového skeletu na pĜístroji typu DXA (dvouenergiová
rentgenová absorpciometrie), popis a zhodnocení.

200

VFA - vertebral fracture assesment - zhodnocení VFA snímku v korelaci
s popisem RTG a klinickým stavem pacienta.

40 VFA snímkĤ

4 Všeobecné požadavky
Absolvent vzdČlávání v nástavbovém oboru:
x

má znalosti právních pĜedpisĤ Evropské unie, pĜedpisĤ vydávaných Ministerstvem
zdravotnictví, Ministerstvem životního prostĜedí, popĜ. jinými úĜady státní správy
ve vztahu k oblasti zdravotnictví,

x

osvojí si provozní a administrativní þinnosti a management týmové práce, osvojí si
základy poþítaþové techniky jako prostĜedku pro ukládání a vyhledávání dat, odborných
informací a komunikace,
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má základní znalosti posudkového lékaĜství, lékaĜské etiky, právních pĜedpisĤ platných
ve
zdravotnictví,
poskytování
zdravotních
služeb
a ekonomiky
ve zdravotnictví.

Potvrzení hodnocení o prĤbČhu vzdČlávání v nástavbovém
oboru

VzdČlávání probíhá pod vedením pĜidČleného školitele v akreditovaném zaĜízení.
a) PrĤbČžné hodnocení školitelem
x školitel pravidelnČ a prĤbČžnČ provČĜuje teoretické znalosti a praktické dovednosti
školence a svá hodnocení zapisuje do prĤkazu odbornosti v šestimČsíþních intervalech.
V závČru vzdČlávání školitel zapíše celkové hodnocení školence a doporuþí pĜistoupení
k závČreþné zkoušce.
b) PĜedpoklady pĜístupu k závČreþné zkoušce
x absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou zpĤsobilostí
nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilostí,
x pĜedložení potvrzení o provedených kompletních výkonech,
x potvrzení o absolvování kurzĤ a vzdČlávacích akcí (viz tab. ýást II.).
c) ZávČreþná zkouška
x teoretická þást – 3 odborné otázky z klinické osteologie,
x praktická þást – detailní popis zpĤsobu vyšetĜení pacienta s vypracováním
diagnostického a diferenciálnČ diagnostického rozboru, plánu dalších vyšetĜení,
terapeutického a rehabilitaþního plánu, prognostické úvahy a posudkového zhodnocení
pĜedložené anonymizované pacientské dokumentace.

6

Charakteristika
v nástavbovém
zpĤsobilost

þinností, pro které absolvent vzdČlávání
oboru
získal
zvláštní
specializovanou

Absolvováním nástavbového oboru zdravotniþtí pracovníci získávají zvláštní
specializovanou zpĤsobilost pro vymezené þinnosti, které prohlubují získanou specializovanou
zpĤsobilost.
Absolvováním nástavbového oboru klinická osteologie zdravotniþtí pracovníci získávají
zvláštní specializovanou zpĤsobilost pro vymezené þinnosti, které prohlubují získanou
specializovanou zpĤsobilost.
Absolvent vzdČlávání v nástavbovém oboru klinická osteologie je oprávnČn v plné šíĜi
uskuteþĖovat odborné výkony v ambulantních i ústavních zaĜízeních v péþi o pacienty
s metabolickými onemocnČními skeletu, vþetnČ diagnostických výkonĤ a vþetnČ preskripce plného
spektra lékĤ skupiny OST (vþetnČ pĜípravkĤ inovativní léþby). Je kvalifikován k výkonu
konsiliárních služeb. Je schopen Ĝídit pracovní tým a odbornČ vést lékaĜe a rovnČž ostatní
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zdravotnické pracovníky. Je schopen a oprávnČn provádČt teoretický i klinický výzkum v oblasti
klinické osteologie.

7 Charakteristika akreditovaných zaĜízení
VzdČlávání v nástavbovém oboru zajišĢuje poskytovatel zdravotních služeb
nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, které ministerstvo udČlilo akreditaci
(dále jen „akreditované zaĜízení). Akreditované zaĜízení zajišĢující výuku školencĤ
musí zajistit školenci absolvování vzdČlávacího programu. K tomu slouží Ĝádné a plné zapojení
školence do práce, a dále umožnČní studia a pobytu v jiném akreditovaném zaĜízení, které mĤže
poskytovat þást pĜípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném zaĜízení.
Požadavky na minimální personální zabezpeþení zdravotních služeb poskytovatele
zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce þ. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální
personální zabezpeþení zdravotních služeb, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „vyhláška þ.
99/2012 Sb.“) a další požadavky pro potĜeby vzdČlávání v nástavbovém oboru jsou uvedeny
v kapitolách 7.1 a 7.2.
Požadavky na minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení poskytovatele
zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce þ. 92/2012 Sb., o požadavcích
na minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení a kontaktních pracovišĢ domácí
péþe, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „vyhláška þ. 92/2012 Sb.“)
a další požadavky pro potĜeby vzdČlávání v nástavbovém oboru jsou uvedeny v kapitolách 7.1 a 7.2.
Nedílnou souþástí žádosti o udČlení nebo prodloužení akreditace je vzdČlávací plán,
který vychází z § 14 odst. 2 písm. c) zákona þ. 95/2004 Sb. a dále smlouvy o spolupráci s jiným
akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb (pokud akreditované zaĜízení nezajišĢuje náplĖ
vzdČlávacího programu samo).
7.1 Akreditované zaĜízení (AZ) I. typu
x

Personální
zabezpeþení
x
x

Organizaþní
a provozní
požadavky
VČcné
a technické
vybavení

Školitel má specializovanou zpĤsobilost nebo zvláštní odbornou
zpĤsobilost nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilost v oboru klinická
osteologie a minimálnČ 3 roky praxe v oboru od získání specializované
zpĤsobilosti nebo min. 1 rok praxe od získání zvláštní odborné
zpĤsobilosti nebo zvláštní specializované zpĤsobilosti a s minimálním
úvazkem 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.
PomČr školitel/školenec – 1:3.
Školitel dokládá svou zpĤsobilost pĜi žádosti o akreditaci pracovištČ
profesním životopisem a pĜehledem svých odborných a pedagogických
aktivit v posledních 5 letech.

x

AZ plní podmínky osteologického pracovištČ dle Koncepce oboru
klinická osteologie.

x

Vybavení AZ dle standardĤ personálního a pĜístrojového vybavení.

x

Ambulantní pracovištČ pĤsobící v oboru klinická osteologie
s pĜístupem k certifikovanému pĜístroji k mČĜení kostní hustoty metodou
DEXA, radiografii, biochemii a patĜiþným konziliárním službám.
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7.2 Akreditované zaĜízení (AZ) II. typu
x

Min. 2 školitelé se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou
zpĤsobilostí nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilostí v oboru klinická
osteologie a minimálnČ 3 roky praxe v oboru od získání specializované
zpĤsobilosti nebo min. 1 rok praxe od získání zvláštní odborné
zpĤsobilosti nebo zvláštní specializované zpĤsobilosti a s minimálním
úvazkem 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

x

PomČr školitel/školenec – 1:3.

x

Školitel dokládá svou zpĤsobilost pĜi žádosti o akreditaci pracovištČ
profesním životopisem a pĜehledem svých odborných a pedagogických
aktivit v posledních 5 letech.

x

AZ plní podmínky osteologického pracovištČ dle Koncepce oboru
klinická osteologie.

x

Vybavení AZ dle standardĤ personálního a pĜístrojového vybavení.

x

AZ II. rozvíjí výzkumnou þinnost, jeho pracovníci vystupují
na odborných fórech a publikují odborná sdČlení v domácích
i zahraniþních þasopisech, podílejí se na Ĝešení výzkumných úkolĤ.

x

Školenec by se mČl seznámit bČhem své pĜípravy se zásadami vČdecké
práce, mČl by mít možnost seznámit se s výzkumnou þinností pracovištČ,
pĜípadnČ se i na ní podílet.

x

AZ musí být vybaveno certifikovaným celotČlovým pĜístrojem DXA
(dvouenergiová rentgenová absorpciometrie).

x

AZ souþasnČ poskytuje nebo má smluvnČ zajištČnu zdravotní péþi
v oborech:
– klinické biochemie (poskytuje vyšetĜení v oblasti kostního
a kalciofosfátového metabolizmu, ELFO séra, endokrinologické testy),
– dČtské lékaĜství,
– radiologie a zobrazovací metody (CT vyšetĜení),
– vnitĜní lékaĜství,
– ortopedie nebo chirurgie (traumatologie).

x

Vybavení pracovištČ dle standardĤ personálního a pĜístrojového vybavení
a je v souladu s Koncepcí oboru Klinické osteologie.

x

PracovištČ poskytuje konziliární službu.

x

Souþástí AZ mĤže být pracovištČ dČtské osteologie, což žadatel
o akreditaci doloží v žádosti.

Personální
zabezpeþení

Organizaþní
a provozní
požadavky

VČcné
a technické
vybavení
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Programy povinných vzdČlávacích aktivit a personální
zabezpeþení a technické a vČcné vybavení pro jejich realizaci charakteristika

8.1 Program kurzu LékaĜská první pomoc
PĜedmČt
Náhlá zástava krevního obČhu, incidence, diagnóza, základní a rozšíĜená neodkladná resuscitace
vþetnČ defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).
BezvČdomí nejasného pĤvodu, kĜeþe, synkopa; náhlé cévní mozkové pĜíhody, diagnostické
postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.
Dušnost, hlavní pĜíþiny: respiraþní etiologie – astma bronchiale, status astmaticus, inhalaþní
trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie
plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnóza.,
terapeutické postupy, principy umČlé plicní ventilace.
Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA
(Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické pĜístupy.
Traumatologie – tČžké úrazy, úraz hlavy, páteĜe, hrudníku, dutiny bĜišní, konþetin, polytrauma,
poranČní el. proudem, termická poranČní, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).
Šok, diagnóza, klasifikace, pĜíþiny, terapeutické pĜístupy.
Hromadné postižení zdraví/osob, základy Ĝešení v pĜednemocniþní a þasné nemocniþní
neodkladné péþi (PNP a NNP).
Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová pĜipravenost zdravotnické záchranné služby
(ZZS) a zdravotnických zaĜízení (ZZ).
Zvláštnosti urgentních stavĤ u dČtí.
Extramurální porod, péþe o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.
Praktická výuka.
Celkem 20 hodin, nebo e-learning
Znalosti získané v kurzu se ovČĜují po ukonþení testem.
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu LékaĜská první pomoc
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí v oboru urgentní

medicíny a praxí nejménČ 5 let v oboru, nebo se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a praxí v oboru nejménČ 5 let,
popĜípadČ se specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.
x Garant kurzu má specializovanou zpĤsobilost v oboru a nejménČ 10 let praxe výkonu povolání
lékaĜe v oboru specializace.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.
x Uþebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospČlý, dČtský a novorozenec)

umožĖující praktický nácvik základní i rozšíĜené neodkladné resuscitace se simultánním
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záznamem sledovaných vitálních funkcí, zejména respiraþních a obČhových k objektivizaci
úþinnosti provádČné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závČreþné
vyhodnocení.
x Model musí umožnit nácvik:
- zajištČní prĤchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodĤ, Combi-tubusu,
laryngeálního tubusu, laryngeální masky, vþetnČ intubaþní a rĤznými technikami
tracheální intubace,
- umČlé plicní ventilace z plic do plic ústy, pĜes masku, ruþním dýchacím pĜístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dČtí vþetnČ novorozencĤ a umČlou plicní ventilaci,
- zajištČní prĤchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištČní vstupu do krevního ĜeþištČ – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis interna), vena femoralis a rĤzné techniky intraoseálního pĜístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie
a elektroimpulzoterapie.
x Poþítaþová uþebna pro závČreþné testování znalostí.

8.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
PĜedmČt
Legislativa.
Základní právní pĜedpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace poskytování zdravotních služeb a Ĝízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péþe).
Poskytování zdravotní péþe bez souhlasu, omezovací prostĜedky.
Povinná mlþenlivost zdravotnických pracovníkĤ.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveĖ (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovČdnost lékaĜe a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péþe v Evropské unii a pĜeshraniþní zdravotní péþe.
Systém veĜejného zdravotního pojištČní.
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištČní.
Plátci zdravotního pojištČní, práva a povinnosti pojištČncĤ.
Systém úhrad zdravotní péþe.
Systém sociálního zabezpeþení a lékaĜská posudková služba.
Nemocenské pojištČní.
DĤchodové pojištČní.
Sociální pomoc a sociální služby.
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LékaĜská etika.
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníkĤ.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy souþasné medicíny.
Komunikace ve zdravotnictví.
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.
Krizová komunikace.
Celkem 12 hodin, nebo e-learning
Personální zabezpeþení a technické
legislativy, etiky a komunikace
Personální zabezpeþení

vybavení

kurzu

Základy

zdravotnické

x MinimálnČ

2 lektoĜi se znalostí zdravotnického práva a veĜejného zdravotnictví,
s vysokoškolským vzdČláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké
škole v ýeské republice nebo na vysoké škole v zahraniþí, pokud je takové vzdČlání v ýeské
republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoĖ 5 let.
LektoĜi zdravotnického práva dokládají pĜehled publikaþní þinnosti za posledních 5 let
a pedagogickou þinnost.
x Souþástí lektorského týmu musí být lektoĜi s ukonþeným vysokoškolským vzdČláním
pĜíslušného zamČĜení a odbornou praxí nejménČ 5 let v oblasti pĜednášeného tématu (etika,
komunikace a sociální zabezpeþení).
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.

8.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek
(dále jen „NL“) a léþba závislostí
PĜedmČt
Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ýR.
PĜehled NL zneužívaných v ýR a jejich vlastností.
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.
Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách
jednotlivých medicínských oborĤ, možnosti prevence.
PĜehled specifických léþebných modalit pro osoby škodlivČ užívající NL a závislé.
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.
ZávČr kurzu, shrnutí.
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning
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Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Prevence škodlivého užívání
návykových látek a léþba závislostí
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní

specializovanou zpĤsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejménČ 5 let v oboru,
popĜípadČ se specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.

8.4 Program kurzu Radiaþní ochrana
PĜedmČt
Úþinky
ionizujícího
záĜení
na
živé
systémy,
charakter
deterministických
a stochastických úþinkĤ. Riziko nádorových a dČdiþných onemocnČní. Veliþiny a jednotky
používané pro potĜeby radiaþní ochrany. Koncepce radiaþní ochrany, základní principy radiaþní
ochrany, legislativní rámec lékaĜského a nelékaĜského ozáĜení.
Radiaþní zátČž obyvatel z rĤzných zdrojĤ ionizujícího záĜení. Specifický charakter lékaĜského
ozáĜení, radiaþní ochrana pacientĤ. LékaĜská pomoc fyzickým osobám ozáĜeným pĜi radiaþní
mimoĜádné události. Radiologická událost, pĜíþiny a možné následky.
Úloha lékaĜĤ indikujících vyšetĜení nebo léþbu s využitím zdrojĤ ionizujícího záĜení – význam
indikaþních kritérií (VČstník MZ). VýbČr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality
využívající neionizující záĜení. Informování pacientĤ.
Úloha aplikujících odborníkĤ a optimalizace radiaþní ochrany (radiologické standardy,
diagnostické referenþní úrovnČ). OzáĜení dČtí, tČhotných a kojících žen (specifika, opatĜení,
zdĤvodnČní). Velikosti dávek pacientĤ pro typické radiologické postupy.
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Radiaþní ochrana
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní

specializovanou zpĤsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékaĜství,
nukleární medicína a radiaþní onkologie.
x Radiologiþtí fyzici se specializovanou zpĤsobilostí.
x Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyuþovanému
tématu.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.

8.5 Program pĜedatestaþního kurzu v klinické osteologii
PĜedmČt
Metabolismus kostní tkánČ a kalciofosfátový metabolismus.
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Diagnostika metabolických onemocnČní skeletu (epidemiologie, klinické vyšetĜení, kalkulátory
rizika, denzitometrie, zobrazovací metody a laboratorní vyšetĜení).
Mužská osteoporóza.
Metabolismus vitaminu D a jeho klinický význam.
Diferenciální diagnostika metabolických chorob kostí a kazuistiky.
Renální osteopatie.
Pohybové aktivity a rehabilitaþní cviþení v léþbČ osteoporózy.
Genetické podklady metabolických osteopatií.
Sekundární osteoporóza a další metabolické choroby skeletu.
Terapie a prevence osteoporózy.
Sekundární prevence osteoporózy (FLS).
Vývoj skeletu a klinická osteologie v pediatrii.
ZávČreþný test.
Celkem 40 hodin
Personální zabezpeþeni a technické vybavení pĜedatestaþního kurzu v klinické
osteologii
Personální zabezpeþení
x

LektoĜi s nejvyšším vzdČláním v oboru vnitĜní lékaĜství nebo dČtské lékaĜství
nebo revmatologie nebo diabetologie a endokrinologie, ortopedie a klinické biochemie
nebo se zvláštní odbornou zpĤsobilostí v oboru klinická osteologie a praxí nejménČ 5 let
v oboru, pĜípadnČ se specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.

x

Pro pediatrickou þást lektoĜi s nejvyšším vzdČláním v oboru dČtské lékaĜství a praxí nejménČ
5 let v oboru, se zkušenostmi v dČtské osteologii nebo se zvláštní odbornou zpĤsobilostí
v oboru klinická osteologie. Garant kurzu má nejvyšší vzdČlání v oboru pediatrie
a nejménČ 10 let praxe výkonu povolání lékaĜe v oboru specializace.

Technické vybavení
x

Pro teoretickou výuku s pĜíslušným vybavením.

9 Doporuþená literatura
Doporuþená literatura
BAYER, Milan a ŠtČpán KUTÍLEK. Metabolická onemocnČní skeletu u dČtí.
Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0235-5.
BROULÍK, Petr. Poruchy kalciofosfátového metabolismu.
Malá monografie (Grada). ISBN 80-247-0245-2.

Praha:

Grada,

2003.

STÁRKA, Luboslav. Pokroky v endokrinologii: [molekulární biologie, diagnostika,
léþba]. Praha: Maxdorf, c2007. Jessenius. ISBN 978-80-7345-129-5.
PAYER,
J.,
ROVENSKÝ,
J.,
KILLINGER,
Bratislava: SAP, 2007. ISBN 978-80-8095-008-8.

Z.

Lexikon

osteoporózy.
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BROULÍK, Petr. Osteoporóza a její léþba: prĤvodce ošetĜujícího lékaĜe. 2., rozš. vyd.
Praha: Maxdorf, 2009. Farmakoterapie pro praxi. ISBN 978-80-7345-176-9
VYSKOýIL, Václav. Osteoporóza a ostatní nejþastČjší metabolická onemocnČní skeletu.
Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-637-3.
PAYER, J., KILLINGER, Z. Osteoporóza pri vybraných ochoreniach. Herva, 2014.
ISBN 9788089631193.
PAVELKA, Karel, VENCOVSKÝ, JiĜí, HORÁK, Pavel, ŠENOLT, Ladislav, MANN,
HeĜman a ŠTċPÁN, Jan. Revmatologie. 2. aktualizované a rozšíĜené vydání.
Praha: Maxdorf, [2018]. Jessenius. ISBN 978-80-7345-583-5.
ŠVIHOVEC, Jan, BULTAS, Jan, ANZENBACHER, Pavel, CHLÁDEK, Jaroslav,
PěÍBORSKÝ, Jan, SLÍVA, JiĜí a VOTAVA, Martin, ed. Farmakologie.
Ilustroval Miroslav BARTÁK. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-247-5558-8.
JENŠOVSKÝ, JiĜí, DŽUPA, Valér, ed. Diagnostika a léþba osteoporózy
a dalších onemocnČní skeletu. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.
ISBN 978-80-246-3741-9.
BILEZIKIAN, J. P. (ed). Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders
of Mineral Metabolism. 9th ed: Wiley-Blackwell, John Wiley&Sons, Inc., 2019.
ISBN 978-1119266563.
DEMPSTER, D. (ed.) Marcus and Feldman´s Osteoporosis. 5th ed. Elsevies 2020.
ISBN 9780128130735.
Odborné þasopisy
ýasopis LékaĜĤ ýeských
ýeská Revmatologie
Farmakoterapie
Clinical Osteology (nástupce þasopisu Osteologický Bulletin)
Postgraduální Medicína
Remedia
VnitĜní LékaĜství
Journal of Bone and Mineral Research
Osteoporosis International
Bone
Calcified Tissue International
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VzdČlávací program
nástavbového oboru
ONKOCHIRURGIE
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5 Potvrzení hodnocení o prĤbČhu vzdČlávání v nástavbovém oboru ...............................
8
6 Charakteristika þinností, pro které absolvent vzdČlávání v nástavbovém oboru
získal zvláštní specializovanou zpĤsobilost ......................................................................
9
135
135
7 Charakteristika akreditovaných zaĜízení ........................................................................
9
8 Programy povinných vzdČlávacích aktivit a personální zabezpeþení a technické
a vČcné vybavení pro jejich realizaci – charakteristika ................................................138
12
9 Doporuþená literatura…………………………………………………………..……….16
142

1 Cíl vzdČlávání v nástavbovém oboru
Cílem vzdČlávání v nástavbovém oboru onkochirurgie je získat vysokou kvalifikaci
pro léþbu solidních nádorĤ. PĜedpokládá to splnČní následujících požadavkĤ:
x

zvládnutí teoretických základĤ oboru onkologie a základních principĤ diagnostiky
nádorových chorob,

x

zvládnutí multidisciplinárního pĜístupu v léþbČ nádorových onemocnČní a seznámit
se se základy chemoterapie a radioterapie s dĤrazem na moderní zásady neoa adjuvantní léþby,
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x

ovládat indikaþní kritéria radikální i paliativní chirurgické léþby, indikaþní kritéria
miniinvazivních postupĤ a znalost principĤ léþby i u hraniþících oborĤ,
jako je intervenþní radiologie a endoskopie,

x

ovládat samostatnČ prakticky všechny typy onkochirurgických operací v oblasti
chirurgie, kterou se onkochirurg zabývá, vþetnČ miniinvazivních endoskopických
technik. V oblastech onkochirurgie, které nejsou pĜedmČtem jeho pravidelné
pracovní náplnČ zvládnout principy této léþby,
ovládat základy vČdecké práce a pravidla pro vedení odborných diskuzí a seznámit
se s potĜebnou zdravotnickou legislativou,
podílet se na odborné výchovČ a dalším vzdČlávání spolupracovníkĤ, být schopen
podílet se na koordinaci a Ĝízení interdisciplinárních týmĤ.

x
x

2 Minimální požadavky na vzdČlávání v nástavbovém oboru
Podmínkou pro zaĜazení do nástavbového oboru onkochirurgie je získání specializované
zpĤsobilosti v oboru chirurgie nebo plastické chirurgie.
VzdČlávání se uskuteþĖuje pĜi výkonu lékaĜského povolání formou celodenní prĤpravy
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dobČ podle ustanovení § 79 zákona
þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
VzdČlávání v nástavbovém oboru probíhá jako celodenní prĤprava v zaĜízeních
akreditovaných podle zákona þ. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
zpĤsobilosti a specializované zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe, zubního
lékaĜe a farmaceuta, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 95/2004 Sb.“) v rozsahu
odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dobČ a je odmČĖována. VzdČlávání v nástavbovém
oboru mĤže probíhat jako rozvolnČná pĜíprava, to je pĜi nižším rozsahu, než je stanovená
týdenní pracovní doba, pĜitom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní
pracovní doby. Je-li pĜíprava rozvolnČná, celková délka, úroveĖ a kvalita nesmí být nižší
než v pĜípadČ celodenní prĤpravy.
VzdČlávání v nástavbovém oboru probíhá u poskytovatelĤ zdravotních
služeb nebo jiných fyzických nebo právnických osob, kteĜí získali akreditaci podle zákona
þ. 95/2004 Sb.
Celková délka pĜípravy v oboru onkochirurgie je v délce 24 mČsícĤ, z toho:
ýást I.

2.1 Praktická þást vzdČlávacího programu – v délce 24 mČsícĤ
a) povinná odborná praxe v oboru onkochirurgie

Akreditované zaĜízení
onkochirurgie
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem onkochirurgie.

Poþet mČsícĤ
23
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chirurgie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I.
nebo II. typu, kde doložitelným zpĤsobem probíhá péþe
o onkochirurgicky nemocné pacienty
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky
stanovené vzdČlávacím programem chirurgie.

19

chirurgie – v komplexním onkologickém centru
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky
stanovené vzdČlávacím programem chirurgie.

4

b) povinná doplĖková praxe v oboru onkochirurgie

Akreditované zaĜízení
klinická onkologie nebo radiaþní onkologie – praxe na onkologickém
akreditovaném zaĜízení se zamČĜením na získání zkušeností
v chemoterapii a radioterapii
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem klinická onkologie nebo radiaþní onkologie.

Poþet mČsícĤ

1

ýást II.

2.2 Teoretická þást vzdČlávacího programu
a) úþast na vzdČlávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:
a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaĜe, kteĜí byli zaĜazení do nástavbového
oboru bez absolvování níže uvedených kurzĤ,
a2) kurzy LékaĜská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiaþní ochrana pro lékaĜe, kterým uplynulo od absolvování
tČchto kurzĤ více než 5 let
a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léþba závislostí
pro lékaĜe, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Poþet hodin

kurz LékaĜská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léþba
závislostí

4

kurz Radiaþní ochrana

4

b) úþast na vzdČlávacích aktivitách – doporuþená

Akreditované zaĜízení
aktivní úþast na konferenci (autor þi spoluautor)
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pravidelná úþast na interdisciplinárních poradách (konferencích), vzdČlávacích semináĜích
v rámci pracovištČ
úþast na domácím kongresu þi konferenci s onkologickou tématikou
doporuþená úþast na mezinárodním kongresu s onkologickou tématikou
doporuþená úþast na odborných školeních, stážích þi kurzech s onkologickou tématikou
Pokud školenec absolvoval kurzy dle þásti II. a) v rámci specializaþního vzdČlávání
a neuplynula platnost tČchto kurzĤ, neabsolvuje je v rámci nástavbového oboru.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností, seznam požadovaných výkonĤ
Teoretické znalosti

Anatomie

x Povinná znalost anatomie pánve, bĜicha, hrudníku, prsou, stehna,
endokrinních žláz, rovnČž ve vztahu k chirurgickým postupĤm
používaným v dalších chirurgických oborech (gynekologie
a porodnictví, urologie).
x Detailní znalost pĜíslušných kostí, kloubních spojení, svalĤ, krevních
a lymfatických cév, inervace a histologie.
x Znalost bunČþné struktury.

Etiologie
a epidemiologie
maligních nádorĤ

x Kancerogenéze a vlivy zevního prostĜedí.
x Genetické faktory.
x Vyhodnocení rizikových faktorĤ.
x Epidemiologická terminologie.

Vývoj
a
prognóza
maligních
nádorĤ

x Mechanizmus a zpĤsob místního, regionálního rĤstu a diseminace
nádorĤ.
x Diferenciace a vývoj hereditárních a sporadických forem nádorĤ.
x Prekancerózy, napĜ. StĜevní zánČty apod.
x Prognostické a prediktivní faktory.
x Geneticky podmínČné hereditární nádory.

Biologie nádorĤ

x BunČþná kinetika, proliferace, apoptóza a pĜechod mezi proliferací
a bunČþnou smrtí.
x Angiogenéze a lymfangiogenéze.
x Genomické podpĤrné mechanizmy bránicí maligní pĜemČnČ.
x MezibunČþné a mezimolekulární adhezní mechanizmy a signální dráhy.
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x Potenciální vliv chirurgie
(napĜ. Angiogenéze).

Nádorová
imunologie

na

procesy

v

nádorové

biologii

x BunČþná a humorální imunologie.
x Regulaþní mechanizmy imunitního systému.
x Nádorové antigeny.
x Imunitní zprostĜedkovaná protinádorová cytotoxicita.
x Vliv cytokinĤ na nádor.
x Vliv nádorĤ na protinádorový imunitní mechanizmy.
x Potenciální protinádorový efekt operace a chirurgických postupĤ
(napĜ. transfúze) na imunologickou odpovČć.

Klinické znalosti

Základní principy
protinádorové léþby

x Chirurgie.
x Radioterapie.
x Chemoterapie.
x Hormonální léþba.
x Imunoterapie.
x Biologická léþba.
x Volba léþebného postupu.
x Vedlejší úþinky léþby.
x Interakce rĤzných léþebných postupĤ s chirurgickou terapií.

Základní klinické
znalosti

x BČhem výcviku v onkochirurgii musí školenec dosáhnout takových
znalostí, aby byl chopen samostatnČ jako þlen interdisciplinárního
onkologického týmu prakticky uplatĖovat tyto znalosti:
- rozpoznávat symptomatologii nádorĤ,
- stanovovat diagnostický postup u podezĜení na nádor
þi metastázy a provádČt klasifikaci a staging zjištČných nádorĤ,
- stanovit prognózu onemocnČní,
- stanovit možnosti chirurgie s ohledem na stadium onemocnČní,
celkový stav nemocného, vþetnČ stanovení multimodálního pĜístupu
v rámci pĜedléþebné rozvahy v interdisciplinárním pracovním týmu,
- provádČt adekvátní pĜedoperaþní pĜípravu,
- provádČt samostatnČ onkochirurgické operace v rámci své
chirurgické specializace s nejvyšším stupnČm kontroly kvality
chirurgické péþe,
- zajistit a koordinovat potĜebnou pooperaþní péþi,
- stanovit a provádČt potĜebné pooperaþní sledování,
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- uplatnit národní standardy v místní praxi,
- provádČt paliativní chirurgickou léþbu, podpĤrnou a terminální péþi,
- zajistit a prakticky provést vaskulární pĜístupy pĜi léþbČ
-

onkologických nemocných, vþetnČ aplikace venózních portĤ,
diagnostikovat a léþit komplikace a vedlejší následky chirurgické
léþby,
stanovit vliv chirurgické léþby na kvalitu života a tomu uzpĤsobit
léþebné postupy,
komunikovat správnČ a adekvátnČ s pacientem a jeho pĜíbuznými,
zvládat obvyklé psychologické reakce a krize u nemocných
s maligními nádory v prĤbČhu léþby a v koneþné fázi života,
postupovat v medicínské praxi s ohledem na lékaĜskou etiku a práva
pacienta.

Praktické znalosti a dovednosti
V prĤbČhu vzdČlávání v nástavbovém oboru v onkochirurgii se požaduje získání
teoretických znalostí a praktických dovedností v samostatném provedení komplexu
onkochirurgických operací v rozsahu specializace školence. Cílem vzdČlávání v nástavbovém
oboru je získání zkušeností v diagnostických postupech, v provedení radikálních þi paliativních
resekcích nádorĤ, lymfadenektomii a dĤležitých paliativních postupech.
Je požadováno nejménČ 120 onkochirurgických operací. K prĤkazu potĜebných
zkušeností musí školenec dosáhnout nejménČ 180 bodĤ dle uvedeného bodovacího systému:
Bodovací systém

Poþet bodĤ

asistence u onkochirurgické operace – dle zvoleného modulu

1

chirurgická operace – pod vedením akreditovaného školitel – min. 5

2

samostatnČ

2

NejménČ polovina ze 120 operací musí být provedena školencem. Operace musí
být dokumentovány v záznamu o provedených výkonech.
Požadavky na získání praktických zkušeností je možno rozdČlit do níže uvedených
modulĤ. Školenec musí získat praktické dovednosti nejménČ z jednoho modulu.
V modulu gastrointestinální chirurgie nemusí školenec provádČt resekþní výkony
na všech uvedených orgánech. Musí však požadovaný poþet resekcí splnit alespoĖ u jednoho
orgánu a celkovČ provést požadovaný poþet onkochirurgických operací a v bodovacím systému
dosáhnout požadovaného poþtu bodĤ.
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Minimální poþty výkonĤ
Výkony

Poþet

Modul I. Melanomy
Radikální excise melanomu

20

Regionální lymfadenektomie.

10

Sentinelová biopsie

20

Regionální perfuze (nepovinnČ).
Modul II. Sarkomy
Operace bĜišních sarkomĤ.

10

Operace sarkomĤ hrudníku a konþetin.

10

Regionální perfuze (nepovinnČ).
Modul III. Gastrointestinální chirurgie (z tohoto modulu 60 výkonĤ jako operatér)
Ezofagektomie – výkon provedený nebo odasistovaný.

10

Gastrektomie s lymfadenektomií.

10

Resekce pankreatu.

10

Resekce jater.

20

Resekce tlustého stĜeva.

20

Resekce ev. Amputace rekta.

15

Paliatativní výkony – do celkového poþtu možno maximálnČ zapoþítat.

10

Laparoskopická, torakoskopická þi lap., torakosk. Asistovaná resekce
nádoru.

Min. 10

Modul IV. Endokrinní chirurgie
Tyreidektomie s lymfadenektomií.

15

Adrenalektomie.

5

Modul V. Chirurgie prsu
Mastektomie s disekcí axilly.

10

Prs zachovávající resekce.

30

Dissekce axilly.

10

Modul VI. Hrudní chirurgie
Lobektomie s lymfadenektomií.

20

Pneumonektomie s lymfadenektomií.

5
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Mediastinoskopie.

5

Resekce plicní metastázy.

15

Torakoskopická resekce nádoru.

10

Ezofagektomii jako asistující.

10

4 Všeobecné požadavky
Absolvent vzdČlávání v nástavbovém oboru:
x

má znalosti právních pĜedpisĤ Evropské unie, pĜedpisĤ vydávaných Ministerstvem
zdravotnictví, Ministerstvem životního prostĜedí, popĜ. jinými úĜady státní správy
ve vztahu k oblasti zdravotnictví,

x

osvojí si provozní a administrativní þinnosti a management týmové práce, osvojí si
základy poþítaþové techniky jako prostĜedku pro ukládání a vyhledávání dat,
odborných informací a komunikace,

x

má základní znalosti posudkového lékaĜství, lékaĜské etiky, právních pĜedpisĤ
platných ve zdravotnictví, poskytování zdravotních služeb a ekonomiky
ve zdravotnictví.

5 Potvrzení hodnocení o prĤbČhu vzdČlávání v nástavbovém
oboru
VzdČlávání probíhá pod vedením pĜidČleného školitele v akreditovaném zaĜízení.
a) PrĤbČžné hodnocení školitelem

x
x

školitel zapisuje záznamy o absolvované praxi a školicích akcích v prĤkazu
odbornosti v šestimČsíþních intervalech, záznamy o provedených výkonech,
pokud nejsou jiné požadavky na školitele;
celkové hodnocení školitelem po ukonþení vzdČlávání v nástavbovém oboru.

b) PĜedpoklady pĜístupu k závČreþné zkoušce

x
x
x

absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou
zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní specializovanou
zpĤsobilostí;
pĜedložení seznamu pĜedepsaných operaþních výkonĤ;
potvrzení o absolvování kurzĤ, vČdeckých a vzdČlávacích akcí (viz tab. ýást II.).

c) Vlastní závČreþná zkouška

x

praktická þást – operaþní výkon (mĤže být proveden na vlastním pracovišti
nebo bČhem specializaþní stáže) s hodnocením þlena zkušební komise;
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teoretická þást – 3 odborné otázky.

6 Charakteristika þinností, pro které absolvent vzdČlávání
v nástavbovém oboru získal zvláštní specializovanou
zpĤsobilost
Absolvováním nástavbového oboru zdravotniþtí pracovníci získávají zvláštní
specializovanou zpĤsobilost pro vymezené þinnosti, které prohlubují získanou specializovanou
zpĤsobilost.
LékaĜ se zvláštní specializovanou zpĤsobilostí v oboru onkochirurgie je zpĤsobilý
k provádČní onkochirurgických operací a je zpĤsobilý pĤsobit jako samostatný lékaĜ oddČlení,
které se zabývá problematikou onkochirurgie. Je oprávnČn koordinovat a Ĝídit práci ostatních
chirurgĤ, zabývajících se touto problematikou a zajišĢovat interdisciplinární spolupráci
s ostatními odborníky podílejícími se na péþi o onkologicky nemocné.

7 Charakteristika akreditovaných zaĜízení
VzdČlávání v nástavbovém oboru zajišĢuje poskytovatel zdravotních služeb
nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, které ministerstvo udČlilo akreditaci
(dále jen „akreditované zaĜízení). Akreditované zaĜízení zajišĢující výuku školencĤ
musí zajistit školenci absolvování vzdČlávacího programu. K tomu slouží Ĝádné a plné zapojení
školence do práce, a dále umožnČní studia a pobytu v jiném akreditovaném zaĜízení, které mĤže
poskytovat þást pĜípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném zaĜízení.
Požadavky na minimální personální zabezpeþení zdravotních služeb poskytovatele
zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce þ. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální
personální zabezpeþení zdravotních služeb, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „vyhláška
þ. 99/2012 Sb.“) a další požadavky pro potĜeby vzdČlávání v nástavbovém oboru
jsou uvedeny v kapitolách 7.1 a 7.2.
Požadavky na minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení
poskytovatele zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce þ. 92/2012 Sb., o požadavcích
na minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení a kontaktních pracovišĢ
domácí péþe, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „vyhláška þ. 92/2012 Sb.“)
a další požadavky pro potĜeby vzdČlávání v nástavbovém oboru jsou uvedeny v kapitolách 7.1
a 7.2.
Nedílnou souþástí žádosti o udČlení nebo prodloužení akreditace je vzdČlávací plán,
který vychází z § 14 odst. 2 písm. c) zákona þ. 95/2004 Sb. a dále smlouvy o spolupráci s jiným
akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb (pokud akreditované zaĜízení nezajišĢuje
náplĖ vzdČlávacího programu samo).
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7.1 Akreditovaná zaĜízení (AZ) I. typu

Personální
zabezpeþení

x Školitel má specializovanou zpĤsobilost v oboru chirurgie a nejménČ 5 let
praxe od získání specializované zpĤsobilosti v oboru chirurgie a v této dobČ
se prokazatelnČ zabýval onkochirurgií, nebo má zvláštní odbornou
zpĤsobilost nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilost v oboru
onkochirurgie a min. 1 rok praxe v oboru od získání zvláštní odborné
zpĤsobilosti nebo zvláštní specializované zpĤsobilosti v oboru
onkochirurgie a s minimálním úvazkem 0,5 u daného poskytovatele
zdravotních služeb.
x PomČr školitel/školenec – 1:2.
x Školitel dokládá svou zpĤsobilost pĜi žádosti o akreditaci zaĜízení
profesním životopisem.
x Seznam pĜípadných dalších odborníkĤ podílejících se na školení:
- lékaĜ s 10 letou praxí v onkochirurgii,
- chirurg se specializovanou zpĤsobilostí v oboru chirurgie.

VČcné
a technické
vybavení

x Vybavení AZ dle vyhlášky þ. 92/2012 Sb. a vyhlášky þ. 99/2012 Sb.
x NejménČ 2 operaþní sály zpĤsobilé pro onkochirurgickou operativu
a vybavené pro operaþní výkony typu video (endoskopické) chirurgie.

x AZ musí poskytovat lĤžkovou zdravotní péþi v oboru chirurgie
vþetnČ jednotky intenzivní péþe.
x Souþásti podílející se na þinnosti zaĜízení:
- lĤžkové oddČlení anesteziologie a intenzivní medicíny,
- radiodiagnostické oddČlení,
- interní oddČlení – zajištČní všech konzilií,
Organizaþní
- dostupnost endoskopie,
a provozní
- služba laboratoĜe hematologické, biochemické a mikrobiologické, vazba
požadavky
na patologicko – anatomické oddČlení.
x Pohotovostní služba:
- chirurg se specializovanou zpĤsobilostí v oboru chirurgie,
- lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru anesteziologie
a intenzivní medicína (akutní stavy a operace),
- dostupný lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru radiologie
a zobrazovací metody a v oboru vnitĜní lékaĜství.
7.2 Akreditované zaĜízení (AZ) II. typu
Personální
zabezpeþení

x Školitel má specializovanou zpĤsobilost v oboru chirurgie a nejménČ 5 let
praxe od získání specializované zpĤsobilosti v oboru chirurgie a v této
dobČ se prokazatelnČ zabýval onkochirurgií, nebo má zvláštní odbornou
zpĤsobilost nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilost v oboru
onkochirurgie a min. 1 rok praxe v oboru od získání zvláštní odborné
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zpĤsobilosti nebo zvláštní specializované zpĤsobilosti v oboru
onkochirurgie a s minimálním úvazkem 0,5 u daného poskytovatele
zdravotních služeb.
x PomČr školitel/školenec – 1:2.
x Školitel dokládá svou zpĤsobilost pĜi žádosti o akreditaci zaĜízení
profesním životopisem.
x Seznam pĜípadnČ dalších odborníkĤ podílejících se na školení:
- lékaĜ s 10 letou praxí v onkochirurgii,
- chirurg se specializovanou zpĤsobilostí v oboru chirurgie.
VČcné
a technické
vybavení

Organizaþní
a provozní
požadavky

x Vybavení AZ dle vyhlášky þ. 92/2012 Sb. a vyhlášky þ. 99/2012 Sb.
x NejménČ 2 operaþní sály zpĤsobilé pro onkochirurgickou operativu
a vybavené pro operaþní výkony typu video (endoskopické) chirurgie.
x AZ musí splĖovat podmínky stanovené pro Komplexní onkologické
centrum, VČstník MZ 2020, ýástka 7, ýerven 2020.
x AZ musí poskytovat lĤžkovou zdravotní péþi v oboru chirurgie
vþetnČ jednotky intenzivní péþe.
x Souþásti podílející se na þinnosti zaĜízení:
- lĤžkové oddČlení anesteziologie a intenzivní medicíny,
- radiodiagnostické oddČlení,
- interní oddČlení – zajištČní všech konzilií,
- dostupnost endoskopie,
- služba laboratoĜe hematologické, biochemické a mikrobiologické,
- vazba na patologicko – anatomické oddČlení,
- oddČlení onkologie a radioterapie.
x Pohotovostní služba:
- chirurg se specializovanou zpĤsobilostí v oboru chirurgie, - lékaĜ
se specializovanou zpĤsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní
medicína (akutní stavy a operace),
- dostupný lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru radiologie
a zobrazovací metody a v oboru vnitĜní lékaĜství.
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8 Programy povinných vzdČlávacích aktivit a personální
zabezpeþení a technickéa vČcné vybavení pro jejich
realizaci – charakteristika
8.1 Program kurzu LékaĜská první pomoc
PĜedmČt
Náhlá zástava krevního obČhu, incidence, diagnóza, základní a rozšíĜená neodkladná resuscitace
vþetnČ defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).
BezvČdomí nejasného pĤvodu, kĜeþe, synkopa; náhlé cévní mozkové pĜíhody, diagnostické
postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.
Dušnost, hlavní pĜíþiny: respiraþní etiologie – astma bronchiale, status astmaticus, inhalaþní
trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie
plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnóza.,
terapeutické postupy, principy umČlé plicní ventilace.
Bolesti na hrudi, akutní koronární 12ystem12e, principy a indikace trombolýzy, PTCA
(Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické pĜístupy.
Traumatologie – tČžké úrazy, úraz hlavy, páteĜe, hrudníku, dutiny bĜišní, konþetin, polytrauma,
poranČní el. Proudem, termická poranČní, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life
Support).
Šok, diagnóza, klasifikace, pĜíþiny, terapeutické pĜístupy.
Hromadné postižení zdraví/osob, základy Ĝešení v pĜednemocniþní a þasné nemocniþní
neodkladné péþi (PNP a NNP).
Integrovaný záchranný 12ystem (IZS) a krizová pĜipravenost zdravotnické záchranné služby
(ZZS) a zdravotnických zaĜízení (ZZ).
Zvláštnosti urgentních stavĤ u dČtí.
Extramurální porod, péþe o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.
Praktická výuka.
Celkem 20 hodin, nebo e-learning
Znalosti získané v kurzu se ovČĜují po ukonþení testem.
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu LékaĜská první pomoc
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí v oboru urgentní
medicíny a praxí nejménČ 5 let v oboru, nebo se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a praxí v oboru nejménČ 5 let,
popĜípadČ se specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.
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x Garant kurzu má specializovanou zpĤsobilost v oboru a nejménČ 10 let praxe výkonu
povolání lékaĜe v oboru specializace.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.
x Uþebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospČlý, dČtský a novorozenec)
umožĖující praktický nácvik základní i rozšíĜené neodkladné resuscitace se simultánním
záznamem sledovaných vitálních funkcí, zejména respiraþních a obČhových k objektivizaci
úþinnosti provádČné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závČreþné
vyhodnocení.
x Model musí umožnit nácvik:
- zajištČní prĤchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodĤ, Combi-tubusu,
laryngeálního tubusu, laryngeální masky, vþetnČ intubaþní a rĤznými technikami
tracheální intubace,
- umČlé plicní ventilace z plic do plic ústy, pĜes masku, ruþním dýchacím pĜístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dČtí vþetnČ novorozencĤ a umČlou plicní ventilaci,
- zajištČní prĤchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištČní vstupu do krevního ĜeþištČ – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis interna), vena femoralis a rĤzné techniky intraoseálního pĜístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie
a elektroimpulzoterapie.
x Poþítaþová uþebna pro závČreþné testování znalostí.

8.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
PĜedmČt
Legislativa.
Základní právní pĜedpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace poskytování zdravotních služeb a Ĝízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péþe).
Poskytování zdravotní péþe bez souhlasu, omezovací prostĜedky.
Povinná mlþenlivost zdravotnických pracovníkĤ.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveĖ (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovČdnost lékaĜe a poskytovatele zdravotních služeb.
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Poskytování zdravotní péþe v Evropské unii a pĜeshraniþní zdravotní péþe.
Systém veĜejného zdravotního pojištČní.
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištČní.
Plátci zdravotního pojištČní, práva a povinnosti pojištČncĤ.
Systém úhrad zdravotní péþe.
Systém sociálního zabezpeþení a lékaĜská posudková služba.
Nemocenské pojištČní.
DĤchodové pojištČní.
Sociální pomoc a sociální služby.
LékaĜská etika.
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníkĤ.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy souþasné medicíny.
Komunikace ve zdravotnictví.
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.
Krizová komunikace.
Celkem 12 hodin, nebo e-learning
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Základy zdravotnické
legislativy, etiky a komunikace
Personální zabezpeþení
x MinimálnČ 2 lektoĜi se znalostí zdravotnického práva a veĜejného zdravotnictví,
s vysokoškolským vzdČláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké
škole v ýeské republice nebo na vysoké škole v zahraniþí, pokud je takové vzdČlání v ýeské
republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoĖ
5 let. LektoĜi zdravotnického práva dokládají pĜehled publikaþní þinnosti za posledních 5 let
a pedagogickou þinnost.
x Souþástí lektorského týmu musí být lektoĜi s ukonþeným vysokoškolským vzdČláním
pĜíslušného zamČĜení a odbornou praxí nejménČ 5 let v oblasti pĜednášeného tématu (etika,
komunikace
a sociální zabezpeþení).
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.

ČÁSTKA 12/2021



VĚSTNÍK MZ ČR

141

8.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek
(dále jen „NL“) a léþba závislostí
PĜedmČt
Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ýR.
PĜehled NL zneužívaných v ýR a jejich vlastností.
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.
Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých
medicínských oborĤ, možnosti prevence.
PĜehled specifických léþebných modalit pro osoby škodlivČ užívající NL a závislé.
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.
ZávČr kurzu, shrnutí.
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Prevence škodlivého
užívání návykových látek a léþba závislostí
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní
specializovanou zpĤsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejménČ 5 let v oboru,
popĜípadČ se specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.

8.4 Program kurzu Radiaþní ochrana
PĜedmČt
Úþinky
ionizujícího
záĜení
na
živé
systémy,
charakter
deterministických
a stochastických úþinkĤ. Riziko nádorových a dČdiþných onemocnČní. Veliþiny a jednotky
používané pro potĜeby radiaþní ochrany. Koncepce radiaþní ochrany, základní principy radiaþní
ochrany, legislativní rámec lékaĜského a nelékaĜského ozáĜení.
Radiaþní zátČž obyvatel z rĤzných zdrojĤ ionizujícího záĜení. Specifický charakter lékaĜského
ozáĜení, radiaþní ochrana pacientĤ. LékaĜská pomoc fyzickým osobám ozáĜeným pĜi radiaþní
mimoĜádné události. Radiologická událost, pĜíþiny a možné následky.
Úloha lékaĜĤ indikujících vyšetĜení nebo léþbu s využitím zdrojĤ ionizujícího záĜení – význam
indikaþních kritérií (VČstník MZ). VýbČr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality
využívající neionizující záĜení. Informování pacientĤ.
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Úloha aplikujících odborníkĤ a optimalizace radiaþní ochrany (radiologické standardy,
diagnostické referenþní úrovnČ). OzáĜení dČtí, tČhotných a kojících žen (specifika, opatĜení,
zdĤvodnČní). Velikosti dávek pacientĤ pro typické radiologické postupy.
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Radiaþní ochrana
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní
specializovanou zpĤsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékaĜství,
nukleární medicína a radiaþní onkologie.
x Radiologiþtí fyzici se specializovanou zpĤsobilostí.
x Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyuþovanému
tématu.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.

9 Doporuþená literatura
Doporuþená literatura
BECKER, Horst D. Chirurgická onkologie. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0720-9.
COUFAL, OldĜich a Vuk FAIT. Chirurgická léþba karcinomu prsu. Praha: Grada, 2011.
ISBN 978-80-247-3641-9.
ýAPOV, Ivan. Chirurgie orgánových metastáz. Praha: Galén, c2008. ISBN 978-80-7262493-5.
DUŠEK, Ladislav. Czech cancer care in numbers 2008-2009. Prague: Grada, 2009.
ISBN 978-80-247-3244-2.
KLEIN, JiĜí. Chirurgie karcinomu plic. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1384-5.
SACLARIDES, T. J., MILLIKAN, K. W., GODELLAS, C. V., editors. Surgical Oncology.
New York: Springer-Verlag. 2003.
SKALICKÝ, Tomáš, TěEŠKA, Vladislav
Praha: Maxdorf, c2004. ISBN 80-7345-011-9.

a

JiĜí

ŠNAJDAUF. Chirurgie

jater.

VYSLOUŽIL, Kamil. Komplexní léþba nádorĤ rekta. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-2470628-8.
DUDA, M., ŽALOUDÍK, J., a kol. Onkochirurgie, I, II, III. 1. vydání. Praha: IPVZ
(Institut postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví); 2013.
KRŠKA, ZdenČk, HOSKOVEC, David a Luboš PETRUŽELKA. Chirurgická onkologie.
Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4284-7.
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DUDA, M. (editor) a koeditoĜi a spoluautoĜi. Onkologie horní þásti zažívacího traktu.
1. vydání (on line) Praha: Spoleþnost pro gastrointestinální onkologii (SGO); 2018.
Na internetových stránkách SGO a v MaĜatkovČ video knihovnČ: www.sgo-cls.cz
https://video.endoscopy.cz /e book/.
PrĤbČžné sledování a studium odborných mezinárodních i tuzemkých þasopisĤ, a to s ohledem
na zvolený modul:
BJS, WJSO, WJG, Surgical oncology, Rozhledy v chirurgii. Klinická onkologie.
Sledování a studium odborných þasopisu s ohledem na zamČĜení konkrétního studenta.
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Projekt „Klinické doporuþené postupy“ (KDP)
Cílem tohoto pČtiletého projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a
státního rozpoþtu, který Ĝeší Agentura pro zdravotnický výzkum, jejímiž partnery je
Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistky, je vytvoĜit
návrh klinických diagnosticko-terapeutických doporuþených postupĤ z oblastí
nejvyšší heterogenity lékaĜské péþe v ýR a pĜíprava metodického zázemí pro
jejich tvorbu a aktualizaci. Odborné texty jednotlivých KDP jsou vypracovány našimi
špiþkovými odborníky na základČ rozhodnutí pĜíslušných odborných spoleþností. Za
celý proces tvorby, vþetnČ peþlivé oponentury textĤ a veĜejné diskuse, odpovídá
Garanþní komise projektu. Ta je složena ze zástupcĤ všech složek podílejících se na
realizaci zdravotní péþe v ýR vþ. pacientské organizace. Na druhé stranČ tvĤrcĤm
pomáhají metodici Kontrolní komise, kteĜí odpovídají za dodržení celosvČtovČ užívané
metodiky tvorby KDP.
V rámci projektu správnČ vytvoĜený návrh KDP si lze pĜedstavit jako doporuþený
metodický postup, který je doporuþením pro zdravotnické profesionály pĜi Ĝešení
konkrétního zdravotního problému v procesu diagnostiky a léþby, a který garantuje
použití efektivních diagnosticko-léþebných prostĜedkĤ na souþasné úrovni, a to jak z
hlediska medicínských a dalších zdravotnických vČd, tak i z hlediska efektivního
využívání veĜejných zdrojĤ. KDP tak prokazatelnČ pĜispívá ke zkvalitnČní
poskytovaných služeb a zvyšuje efektivitu a dostupnost poskytovaných zdravotních
služeb pacientĤm. Je nástrojem pro snižování rozdílĤ v pĜístupu pacientĤ z
rĤzných skupin (geografických, demografických, konkrétních plátcĤ zdravotní
péþe) ke zdravotní péþi.
AktuálnČ v ýR, kromČ tohoto projektu, neprobíhají žádné jiné centrálnČ
koordinované aktivity, které by umožnily jednotnou a plošnou koordinaci procesu
pĜípravy KDP, ani procesy usmČrĖující poskytované zdravotní služby dle klinických
doporuþených postupĤ založených na dĤkazech a formulovaných dle jednotné
závazné metodiky.
Je však nutné uvést, že souþástí tohoto projektu není rozhodování o pĜípadném
zavádČní nebo úpravách existujících KDP. To pĜedstavuje samostatnou komplexní
problematiku, vyžadující transparentní procedurální postupy na vysoké úrovni podle
jasných kritérií. ZároveĖ je potĜebná infrastruktura zahrnující erudované
odborníky (epidemiologie, biostatistika, veĜejné zdravotnictví, výzkum
zdravotních služeb v souladu s platnou legislativou) a datové zdroje
(zdravotnický informaþní systém).
V projektu zpracované KDP si kladou za cíl pomáhat nejen zdravotnickým
pracovníkĤm rozhodovat ve specifických klinických situacích, ale budou využívány i v
pregraduální i postgraduální výuce zdravotnických profesionálĤ, zejména v rámci
specializaþního vzdČlávání.
Projekt pochopitelnČ nemĤže zajistit implementaci tČchto KDP do klinické praxe,
ani nemĤže zajistit úhrady tČchto doporuþených postupĤ ze strany plátcĤ zdravotní
péþe.
Dle dohody všech zúþastnČných partnerĤ zveĜejĖujeme souhrny prvních 14 finálnČ
vypracovaných a odsouhlasených KDP pro potĜeby odborné veĜejnosti.
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Úvod
UPOZORN NÍ:
TENTO MATERIÁL JE KLINICKÝM SOUHRNEM KLINICKÉHO DOPORUENÉHO POSTUPU, KTERÝ MÁ
SLOUŽIT ZDRAVOTNÍKpM JAKO PODKLAD PRO RYCHLÉ KLINICKÉ ROZHODOVÁNÍ. VŠECHNA
DOPORUENÍ JSOU VYTVO\ENA NA ZÁKLAD  NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH V DECKÝCH DpKAZp
VDANÉMASEPODLENÁRODNÍMETODIKYTVORBYKDP.Kompletníklinickýdoporuēenýpostup
proasnýkolorektálníkarcinom(klinickástádiaI.aII.)jedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/casnyͲkolorektalniͲkarcinomͲklinickaͲstadiaͲiͲiiͲdiagnostikaͲ
lecbaͲfinal.pdf
Kolorektální karcinom, malignita vycházející z epitelu tlustého stƎeva a koneēníku, je jednou
znejēastĢjšíchforemrakoviny.JdeozhoubnýnádorcelosvĢtovéhovýznamuapƎedstavujejeden
znejvýznamnĢjšíchproblémƽveƎejnéhozdravotnictví.VcivilizovanýchzemíchpatƎímezinejēastĢjší
tƎikarcinomy(mimokarcinomkƽže),jedruhýmnejēastĢjšímkarcinomempokarcinomuplicumužƽ
a karcinomu prsu u žen. CelosvĢtová incidence je pƎibližnĢ 1,3 milionƽ novĢ diagnostikovaných
pƎípadƽ roēnĢ a úmrtnost je vĢtší než 600 000 pƎípadƽ roēnĢ. Výskyt kolorektálního karcinomu
vesvĢtĢ ukazuje až dvacetinásobné variace. Incidence je nejvyšší vzápadní a stƎední EvropĢ,
vAustráliiavseverníAmerice.JenvsamotnýchSpojenýchstátechpostihujevícenež150tisícosob
roēnĢajezodpovĢdnýasiza15%všechmalignit,roēnífinanēnínákladynaléēbuapéēiopacienty
skolorektálnímkarcinomemzdepƎedstavují99miliarddolarƽ.MírnýpoklesúmrtnostivnĢkterých
civilizovaných zemích souvisí pravdĢpodobnĢ se zavádĢním screeningových programƽ se snahou
docílit ēasnou diagnózu onemocnĢní. eská republika je vmezinárodním srovnání významnĢ
zatížena zhoubnými nádory a v pƎípadĢ kolorektálního karcinomu pƎedstavuje dokonce jednu
znejzatíženĢjšíchzemísvĢta.Incidencetétodiagnózydosahovala72,0na100tisícobyvatel.
Byla pƎijata/adoptována všechna doporuēení ze zdrojového KDP „S3ͲLeitlinie Kolorektales
Karzinom“, která byla relevantní k definovaným klinickým (guideline) oblastem, a zabývala
sediagnostikouaterapiíēasnéhokolorektálníhokarcinomu.


MetodologietvorbyzdrojovéhoKDP
Metodika je podrobnĢ popsána v „reportu“ zdrojového KDP, který je spolu se zdrojovým KDP
kdispozicizde.
DetailnĢjšívysvĢtleníklasifikacevĢdeckýchdƽkazƽjeuvedenovplnéverziKDP.
Ke zhodnocení rizika zkreslení a zmatení výsledkƽ identifikovaných studií byl vtomto KDP použit
systémOxfordCentreforEvidenceͲbasedMedicineveverzizroku2009(OxfordCEBM)(Oxfordské
centrum pro medicínu založenou na dƽkazech) (Tabulka 1). Doporuēení byla klasifikována
aformulována dle metodiky AWMF – Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaftene.V,kterávycházízmetodikyGRADEapoužíváodlišnésymboly(vizTabulka2).
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Tabulka 1. Schéma úrovnĢ vĢdeckých dƽkazƽ; Oxfordské centrum pro medicínu založenou na
dƽkazech(verzebƎezen2009)
ÚroveŸ Léēba/prevence, Prognóza
Diagnóza
Diferenciální
Ekonomické
etiologie/riziko
diagnóza/studie analýzy
prevalence
aanalýzy
pƎíznakƽ
rozhodnutí
1a

SR(shomogenitou)
zRCTstudií

SR
(shomogenitou),
incepēní
kohortovéstudie;
CDRvalidované
provicepopulací

1b

JednotlivéRCT
studie(súzkým
intervalem
spolehlivosti)

Jednotlivé
incepēní
kohortovéstudie
s>80%followͲ
up;CDR
validovanépro
jedinoupopulaci

2a

SR(shomogenitou)
kohortovýchstudií

2b

Jednotlivékohortové
studie(vēetnĢRCT
studiesnízkou
kvalitou,napƎ.<
80%followͲup)

2c

Výzkum
o„výstupech“,
ekologickéstudie
SR(shomogenitou)
studiípƎípadƽ
akontrol

SR
(shomogenitou)
retrospektivních
kohortovýchstudií
neboneléēených
kontrolvrámci
RCTstudií
Retrospektivní
kohortovéstudie
nebofollowͲup
neléēených
pacientƽ
vkontrolních
skupináchRCT
studií;derivace
CDRneboCDR
validovanéjenna
ēástivýzkumného
vzorku
Výzkum
o„výstupech“

3a

3b

Jednotlivéstudie
pƎípadƽakontrol





SR
(shomogenitou)
diagnostických
studiíprvní
úrovnĢ,CDR
s1bstudiemi
zrƽzných
klinickýchcenter
Validaēní
kohortové
studiesdobrými
referenēními
standardy;nebo
testovanéCDR
vrámcijednoho
klinického
centra

SR
(shomogenitou)
prospektivních
kohortovýchstudií

SR
(shomogenitou)
ekonomických
studiíúrovnĢ1

Prospektivní
kohortovéstudie
sdobrýmfollowͲ
up

Analýza
založenána
klinicky
senzibilních
nákladechnebo
alternativy;
systematická
reviewdƽkazƽ;
avēetnĢ
vícecestných
analýzcitlivosti
SR
(shomogenitou)
ekonomických
studiíúrovnĢ>2

SR
(shomogenitou)
diagnostických
studiíúrovnĢ>2

SR
(shomogenitou)
studiíúrovnĢ2
alepších

Exploraēní
kohortová
studiesdobrými
referenēními
standardy;
derivaceCDR,
neboCDR
validovanéjen
naēásti
výzkumného
vzorkuēi
databází


Retrospektivní
kohortovástudie
neboslabýfollowͲ
up

SR
(shomogenitou)
zestudií3b
nebolepších
Nekonsekutivní
studie;nebo
studiese
nekonzistentnĢ
aplikovanými
referenēními
standardy

Ekologickéstudie

SR
(shomogenitou)ze
studií3bnebo
lepších
Nekonsekutivní
kohortovéstudie;
nebovelmimalá
populace

Analýza
založenána
klinicky
senzibilních
nákladechnebo
alternativy;
omezenáreview
dƽkazƽ,nebo
jedinástudie,
avēetnĢ
vícecestných
analýzcitlivosti
Auditnebo
výzkumo
výstupech
SR
(shomogenitou)
zestudií3b
nebolepších
Analýza
založenána
omezených
alternativách
nebonákladech,
slabákvalita
odhadƽdat,ale
vēetnĢanalýz
citlivosti
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4

SériepƎípadƽ
(aslabšíkohortové
studieastudie
pƎípadƽakontrol)

obsahujících
klinicky
senzibilní
variace
Analyzovánobez
analýzycitlivosti

SériepƎípadƽ
(aslabší
prognostické
kohortovéstudie)

SériepƎípadƽ,
SériepƎípadƽnebo
slabšínebone
náhradní/zastaralé
nezávislý
referenēní
referenēní
standardy
standard
5
Názoryexpertbez
Názoryexpertbez Názoryexpert
Názoryexpertbez
Názoryexpert
vyjádƎeného
vyjádƎeného
bezvyjádƎeného vyjádƎeného
bezvyjádƎeného
kritickéhohodnocení kritického
kritického
kritického
kritického
nebozaloženéna
hodnocenínebo
hodnocenínebo hodnocenínebo
hodnocenínebo
fyziologii,základní
založenéna
založenéna
založenéna
založenéna
výzkumnebo
fyziologii,základní fyziologii,
fyziologii,základní
fyziologii,
„prvotníprincipy“
výzkumnebo
základnívýzkum výzkumnebo
základnívýzkum
„prvotníprincipy“ nebo„prvotní
„prvotníprincipy“
nebo„prvotní
principy“
principy“
CDR – „clinical decision rule“, pravidlo klinického rozhodování (Algoritmy nebo skórovací systémy pro urēování
prognostickéhoodhadunebodiagnostickékategorie.)

Tabulka2.SílaaformulacedoporuēenídleAWMF
Síladoporuēení
A
B
0

VysvĢtlení
Silnédoporuēení
Doporuēení
OtevƎenédoporuēení

ZpƽsobvyjádƎení
MáseudĢlat
MĢlobyseudĢlat
MohlobyseudĢlat/nedĢlat


eská národní metodika tvorby KDP je založena na celosvĢtovĢ uznávaném pƎístupu
GRADEworkinggroup.KlasifikaēnísystémOxfordCEBMzroku2009,kterýbylpoužitkezhodnocení
kvality a úrovnĢ vĢdeckých dƽkazƽ lze s jistou rezervou a pƎijatelnou mírou rizika zkreslení
transformovat na GRADE (viz Tabulka 3). Sílu a formulaci doporuēení dle AWMF metodiky
vycházejícízGRADElzetransformovatnaGRADE(vizTabulka4).
Tabulka3.TransformacestupnĢdƽkazudleOxfordCEBMnaGRADE
Oxford
ÚroveŸ
dƽkazu
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
4
5

GRADE
Jistotadƽkazƽ
Vysokákvalita/high
StƎední
kvalita/moderate
Nízkákvalita/low
Velminízká
kvalita/verylow
EK

Symbol

VysvĢtlení

ْْْْ

ْْْٓ


Další výzkum velmi nepravdĢpodobnĢ zmĢní
spolehlivostodhaduúēinnosti.
Další výzkum pravdĢpodobnĢ mƽže mít vliv na
spolehlivostodhaduúēinnostiamƽžezmĢnitodhad.

ْْٓٓ


DalšívýzkumvelmipravdĢpodobnĢmádƽležitývlivna
spolehlivostodhaduapravdĢpodobnĢzmĢníodhad.

ْٓٓٓ

Jakýkolivodhadúēinnostijevelminespolehlivý


EK


Tabulka4.TransformacemodifikovanéverzeGRADEdoaktuálníverzeGRADE
Síladoporuēení
A
B
0

AWMF
VysvĢtlení
Silnédoporuēení
Doporuēení

GRADE
Síladoporuēení
SilnédoporuēeníPRO
Slabé/podmínĢnédoporuēeníPRO

OtevƎenédoporuēení

Bezdoporuēení

Symbol
nn
n?

?
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B
A

Doporuēení
Silnédoporuēení

Slabé/podmínĢnéPROTI
SilnédoporuēeníPROTI

p?
pp


Konsensusexpertƽ(EK)
Stanoviska/doporuēení,unichžbyloposouzenízaloženonakonsenzuskupinyodborníkƽpƎipravujících
tyto doporuēené postupy, byla oznaēena jako expertní konsenzus. Expertního konsenzu (EK) bylo
dosaženo na základĢ metody DELBI. Vrámci formálního konsenzu se vyjádƎili nominovaní zástupci
všechzúēastnĢnýchorganizacíanáslednĢprobĢhlohlasování.ProEKnebyloprovedenosystematické
review.DoporuēenízaloženánaEKjsouoznaēovánaēíslem4.DoporuēenízaloženánaEKnepoužívají
symbolyanipísmena,kterébypƎedstavovalasíludoporuēeníakvalitudƽkazƽ.Síladoporuēenívychází
výhradnĢzeslovníformulace:jedoporuēeno/navrženo/mohlobyse.
Tabulka5.SílakonsensuvrámcistrukturovanékonferenceoprávnĢnýchhlasujících
Sílakonsensu
Silnýkonsensus
Konsensus
VĢtšinovýsouhlas
Neshoda

Procentuálnísouhlas
>95%oprávnĢnýchhlasujících
>75–95%oprávnĢnýchhlasujících
>50–75%oprávnĢnýchhlasujících
<50%oprávnĢnýchhlasujících


Stanoviska(ST)
Stanoviska (ST) jsou dodateēná vysvĢtlení specifických faktƽ relevantních pro dané téma bez
specifikacekonkrétníhopostupu.BylapƎijímanábuěnazákladĢdƽkazƽneboexpertníchnázorƽ.ST
tedy mƽže být uvádĢno spolu súrovní dƽkazƽ vpƎípadĢ, že se zakládá na dƽkazech, nebo spolu se
zkratkouEKvpƎípadĢ,žebylozaloženonaexpertnímkonsenzu.

Metodika je podrobnĢ popsána v „reportu“ zdrojového KDP, který je spolu se zdrojovým KDP
kdispozicizde.
DetailnĢjšívysvĢtleníklasifikacevĢdeckýchdƽkazƽjeuvedenovplnéverziKDP.
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Guideline(klinické)otázky/oblasti
KlinickýdoporuēenýpostupsezabývákomplexnímpƎístupemproblematikouēasnéhokolorektálního
karcinomu(stádiaI.–II.)ajezamĢƎenna6nížeuvedenýchguideline(klinických)oblastí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Endoskopie:diagnostika
Endoskopickáléēba
Diagnostika
PƎedoperaēnídiagnostikaachirurgickáléēba
Adjuvantníléēba
Dispenzarizace



Doporuēení
Klinická otázka ē. 1: Endoskopie – diagnostika polypƽ
akolorektálníhokarcinomu
P:PopulacesrizikemvznikukolorektálníhokarcinomustádiaI.aII.
I:Koloskopie
C:Flexibilnísigmoideoskopie,kapslováendoskopie,CTkolografie
O:DiagnostickápƎesnost(senzitivitaaspecificita)vdiagnosticekolorektálníneoplázie
1.1. Rolekoloskopievdiagnosticepolypƽakolorektálníhokarcinomu
Doporuēení/Prohlášení
Totální koloskopie je standardním vyšetƎením v diagnostice
kolorektální neoplázie s nejvyšší senzitivitou a specificitou ze
všech dostupných metod. Kvalita vyšetƎení je zásadním
faktoremproefektivitukoloskopie.
U inkompletní koloskopie z dƽvodu stenózy je vhodné pƎed
operacídoplnitCZkolografie.
TotálníkoloskopiebymĢlabýtprovedenapooperaēnĢ.
Uinkompletníkoloskopiezjinýchdƽvodƽ(napƎíkladsrƽsty)je
vhodnédoplnitCTkolografii.
V pƎípadĢ pozitivního testu na okultní krvácení nebo pƎi
podezƎenínakolorektálníneoplázii(klinickýobraz,zobrazovací
metody)bymĢlabýtprovedenatotálníkoloskopie.
Chromoendoskopie mƽže být provedena u pacientƽ
snespecifickýmistƎevnímizánĢtyahereditárnímnepolypózním
kolorektálním karcinomem (HNPCC) scílem zvýšit záchyt
kolorektálníneoplázie.






Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

3b

B

ْٓٓٓ

n?

4

0


ْٓٓٓ


?


A

ْٓٓٓ

nn

3b

B

ْٓٓٓ

n?

2b

A

ْْٓٓ

nn

1b

0

ْْْْ

?
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Klinickáotázkaē.2:Endoskopie–léēbakolorektálníneoplázie
P:Pacientisdiagnostikovanoukolorektálníneoplázií
I:Endoskopickárekce
C:Chirurgickáresekce
O:Rizikorecidivykolorektálníneoplázie
2.1. Endoskopickápolypektomie,endoskopickáslizniēníresekce,endoskopickásubmukóznídisekce
2.1.1. Polypektomieadalšímetodyendoskopickéterapievkolonarektu
Doporuēení/Prohlášení
PolypyanepolypoidnílézemajíbýtodstranĢnyendoskopickou
polypektomií, endoskopickou slizniēní resekcí nebo
endoskopickousubmukóznídisekcí.KendoskopickéléēbĢjsou
indikoványprekancerózyakarcinomyspovrchovousubmukózní
invazí.
Metodou volby odstranĢní diminutivních (ч 5 mm) polypƽ je
endoskopickápolypektomiestudenoukliēkou.Pouzepropolypy
ч 3 mm nebo vobtížné lokaci lze použít polypektomii
bioptickýmikleštĢmi.

Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

1c

A

ْْْٓ

nn

3b

A

ْٓٓٓ

nn

Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

3b

A

ْٓٓٓ

nn

2b

A

ْْٓٓ

nn

2b

A

ْْٓٓ

nn

Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

3a

A

ْْٓٓ

nn

3a

A

ْْٓٓ

nn


2.2. HistologickévyšetƎení
Doporuēení/Prohlášení
Histologické vyšetƎení resekovaného polypu je nezbytné.
Histologický popis má respektovat revidovanou VídeŸskou
klasifikaci nebo WHO klasifikaci vždy svyjádƎením kúplnosti
resekce.
VpƎípadĢ nálezu karcinomu má histologický popis obsahovat
údaje umožŸující posoudit úplnost endoskopické resekce
aprognostickákritéria.
VpƎípadĢkompletní(R0)resekcepT1karcinomumábýtpoužito
rozdĢlenína„lowͲrisk“a„highͲrisk“karcinom.

GRADE
ÚroveŸ
Síla


2.3. PƎístupkpT1karcinomu
Doporuēení/Prohlášení
Resekci malignizovaného polypu považujeme za kurativní
vpƎípadĢ R0 resekce adenokarcinomu omezeného na hlavu
nebostopkuapƎiabsencinepƎíznivýchprognostickýchfaktorƽ.
Resekci malignizované nepolypoidní léze považujeme za
kurativní v pƎípadĢ R0 resekce adenokarcinomu invadujícího
maximálnĢ do sm1 submukózy apƎi absenci nepƎíznivých
prognostickýchfaktorƽ.
VpƎípadĢendoskopickéR0resekcepolypuobsahujícího„lowͲ
risk“ pT1 karcinom není indikována žádná další resekce
kzajištĢníonkologickéradikality.
JeͲli „lowͲrisk“ karcinom odstranĢn nekompletnĢ, má
následovat kompletní endoskopická nebo chirurgická resekce.
Pokud nelze dosáhnout kompletní resekce nebo jsou
pochybnosti o stádiu pT1, má následovat chirurgická léēba.
VpƎípadĢ „highͲrisk“ je vždy indikována radikální chirurgické

GRADE
ÚroveŸ
Síla

152

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 12/2021


léēba(bezohledunaR0resekci).
Po kompletní resekci (R0) „lowͲrisk“ karcinomu má být
endoskopické vyšetƎení místa resekce (vēetnĢ biopsie)
provedenoza6mĢsícƽapotéza2roky.

3a

A

Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

3a

A

ْْٓٓ

nn


2.4. Dispenzarizace
Doporuēení/Prohlášení
Po úplném snesení adenomu je nezbytná dispensární
koloskopie. Interval je závislý na poētu, velikosti a histologii
snesenéhoadenomu.

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْْٓٓ

nn



Klinickáotázkaē.3:Diagnostika–zobrazovacímetody
P:Pacientisdiagnostikovanýmkolorektálnímkarcinomem
I:UltrazvukovéaRTGvyšetƎení
C:Výpoēetnítomografie,magnetickárezonanceaendosonografickévyšetƎení
O:DiagnostickápƎesnost(senzitivitaaspecificita)vurēeníklinickéhostadiakolorektálníhokarcinomu
3.1. Význam zobrazovacích metod (mimo PET) kvylouēení/potvrzení vzdálených metastáz pƎed
léēbouCRC
Doporuēení/Prohlášení

Oxford
ÚroveŸ

MetodouprvnívolbypropƎedoperaēnístagingukolorektálního
karcinomu stádium I. a II. by mĢlo být ultrazvukové vyšetƎení
bƎicha a sumaēní snímek hrudníku. Pokud výsledek tohoto
vyšetƎení není jasný nebo když je podezƎení na vzdálené
metastázyēiinfiltraciokolníchorgánƽ,jeindikovanéprovedení
MDCTbƎichaapánve.PokudjepodezƎenínametastázyplic,je
indikovanéMDCThrudníku.

AWMF
Síla

EK

GRADE
ÚroveŸ
Síla

EK

>75–95%


3.2. RelevanceCT(MR)vyšetƎenípropreoperativnílokálnístagingCRCsohledemnalokálníšíƎení
Doporuēení/Prohlášení

Oxford
ÚroveŸ

PƎedoperaēní stagingové MDCT mƽže dobƎe odlišit tumor
ohraniēenýnastĢnustƎevaaprorƽstajícídookolní(penetrující
stƎevnístĢnu).MDCTalenedokážesignifikantnĢzhodnotitstav
uzlin. Nejlepší výsledky jsou dosažené pƎi využití MDCT
astandardizovanýchprotokolƽvyšetƎení.

AWMF
Síla
EK

GRADE
ÚroveŸ
Síla

EK

>75–95%


3.3. RelevancePETͲCT
Doporuēení/Prohlášení
PET/PETͲCT nemá relevantní význam pro další terapeutické
rozhodování unemocných snovĢ diagnostikovaným CRC
stádiemI.aII.



Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

2b

0

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْْٓٓ

?
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3.4. Specifikadiagnostikykarcinomurekta
Doporuēení/Prohlášení

Oxford
ÚroveŸ

Diagnostika musí zahrnovat rigidní rektoskopii, pomocí které
majíbýtstanovenyhranicetumoruajehodistálníokraj.

EK

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK

>95%

ProlokálnístagingmábýtpƎednostnĢvyužívanéMRvyšetƎení.
Pokud je podezƎení na T1 tumor, pak má být doplnĢný
endoskopickýultrazvuk.

2b

B

ْْٓٓ

n?

CTnenídostateēnámetodaproT1stagingkarcinomurekta.

3

ST

ْْٓٓ
až
ْٓٓٓ

ST

PƎesnostvšechzobrazovacíchmetodprovyšetƎenílymfatických
uzlinjevelmidiskutabilní.

2b

ST

ْْٓٓ

ST

Popis musí zahrnovat jasnou informaci o vzdálenosti tumoru
odmezorektálnífascie.



AWMF
Síla

EK

EK

>95%



3.5. StagingbĢhemoperace
Doporuēení/Prohlášení

Oxford
ÚroveŸ

PokudjepƎedoperaēnídiagnostikadostateēná,nemápoužití
peroperaēníhoultrazvukuopodstatnĢní.

AWMF
Síla
EK

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK

>75–95%


3.6. Sledovánínemocných
Doporuēení/Prohlášení
Abdominální ultrazvuk je technicky dostateēná metoda pro
diagnostikujaterníchmetastáz.Jehorutinnípoužitínasledování
nemocných s CRC není podloženo daty. Expertní komise ale
použití ultrazvuku na sledování tĢchto nemocných aēasnou
detekcijaterníchmetastázdoporuēuje.
SumaēnísnímekhrudníkumábýtunemocnýchsCRCstádiumII.
provádĢnýkaždýrokpodobupĢtilet.
MDCT je technicky vhodné pro detekci jaterních metastáz,
plicních metastáz a lokální rekurenci nádoru. Souēasná data
ukazují,žeMDCTalenemábýtrutinnĢpoužívanéprosledování
nemocnýchsCRCstádiumIaII.
Tato vyšetƎení (virtuální koloskopie, PET, MR) nemají být
souēástísledovánínemocnýchsCRCstadiumI.aII.

Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

5

A

EK

3b

0

ْٓٓٓ

?

1b

B

ْْْْ

n?

4

B

ْٓٓٓ

n?




Klinickáotázkaē.4:PƎedoperaēnídiagnostikaachirurgickáléēba
P:ChirurgickáresekcekolorektálníhokarcinomuvēetnĢodstranĢní/disekceuzlinovéhopostižení
I:Kurativníresekcekolorektálníhokarcinomu
C:Neoadjuvantníonkologickáléēba,lokálníexcizeneboexstirpacerekta
O:Minimalizacekomplikacízvolenéléēebnémetodykolorektálníhokarcinomu
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4.1. Definice
ZákladníprincipydiagnostikyaléēbyjsoushodnéunádorƽtlustéhostƎevaikoneēníkuajsouuvedeny
spoleēnĢ,odlišnosti,kterésetýkajíjentlustéhostƎeva,nebokoneēníku,jsourozebrányzvlášƛ.
4.2. Úlohamultidisciplinárníhotýmuvevztahuknádorƽmkolonanádorƽmrekta
Doporuēení/Prohlášení

Oxford
ÚroveŸ

Všichni pacienti s CRC mají být prezentováni na MDT po
ukonēeníprimárníléēby(operace,chemoterapie).Pacientimají
býtprezentováninaMDTpƎedzahájenímléēby,pokudmají:
Ͳ karcinomrekta
Ͳ karcinomtlustéhostƎevaIV.stádia
Ͳ metachronnívzdálenémetastázy
Ͳ lokálnírecidivu
Ͳ nálezsplánovanoulokálníablací,napƎ.RFA/LIFT/SIRT

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

EK

EK

>75–95%


4.3. DiagnostikapƎedelektivníoperací
Doporuēení/Prohlášení
ObligatornívyšetƎenípƎiCRC:

Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla





GRADE
ÚroveŸ
Síla




Ͳ

DigitálnívyšetƎenírekta

5

B

Ͳ

Úplnákoloskopiesbiopsií

4

A

ْٓٓٓ

nn

3b

A

ْٓٓٓ

nn

4

0

ْٓٓٓ

?

4

B

ْٓٓٓ

n?

Ͳ

PƎiendoskopickyneprostupnéstenózedoplnitúplnou
koloskopiido3–6mĢsícƽporesekci.
NelzeͲli pro stenózu provést kompletní koloskopii, je pƎed
operacímožnéprovéstCTneboMRIkolografii.
Pokudneníkoloskopiezjakéhokolidƽvodukompletní,jetƎeba
provéstCT/MRIkolografii.

EK


4.4. VyšetƎenírelevantníkvylouēení/potvrzenívzdálenýchmetastázpƎedelektivníoperací
Doporuēení/Prohlášení
BƎišní sonografie a konvenēní RTG hrudníku jsou základním
vyšetƎenímpropƎedoperaēnístagingCRC.
Ͳ NelzeͲli jistĢ vylouēit vzdálené metastázy nebo
postižení blízkých orgánƽ astruktur, je tƎeba provést
CT.PƎipodezƎenínaplicnímetastázyjetƎebaprovést
CThrudníku/plic.

Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

EK
>75–95%

GRADE
ÚroveŸ
Síla

EK


4.5. Význam CT/MRI pƎi nádoru tlustého stƎeva v pƎedoperaēním hodnocení rozsahu nádoru
adetekcilymfatickéhopostižení
Doporuēení/Prohlášení
PƎedoperaēní CT umožŸuje rozlišit nádory postihující pouze
stƎevní stĢnu anádory penetrující mimo ni. VyšetƎení uzlin je
ménĢ spolehlivé. NejpƎesnĢjší výsledky lze dosáhnout
multidetektorovýmCT.



Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla
EK

>75–95%

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK
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4.6. VýznamPETͲCTproprimárnídiagnostikuCRC
Doporuēení/Prohlášení
PET/PETͲCT nemá význam v diagnostice novĢ
diagnostikovanéhoCRC,nenípƎínosemproprimárnídiagnostiku
CRC.

Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

2b

ST

Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْْٓٓ

ST


4.7. VyšetƎenínádorovýchmarkerƽpƎedoperací
Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ
Síla

EK

PƎedoperaēnĢmábýtvyšetƎenahodnotaCEA.

EK

>95%

Stanovení CA19–9 nezlepšuje predikci recidivy ve srovnání se
stanovenímpouzeCEA.

EK

EK

>95%

NeníznámvýznamstanoveníCA125kprƽkazukolorektálních
metastáz adalšího prƽbĢhu léēby, pokud je prokázána
peritoneálníkarcinomatóza.

EK

EK

>95%


4.8. PƎedoperaēnídiagnostikanádorƽrekta
Doporuēení/Prohlášení

Oxford
ÚroveŸ

DiagnostikapƎikarcinomurektamázahrnoutrigidnírektoskopii
smĢƎenímvzdálenostidistálníhookrajenádoru.

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

EK

EK

>95%

Lokální staging karcinomu rekta má být pƎednostnĢ proveden
pomocíMRI.VpƎípadĢ,žesemƽžejednatoT1nádor,mábýt
provedenEUS.

2b

B

ْْٓٓ

n?

CTvyšetƎenínenívhodnékestaginguT1nádoru.

3

ST

ْْٓٓ
až
ْٓٓٓ

ST

PƎesnost zobrazovacích metod k hodnocení postižení
lymfatickýchuzlinjesporná.

2b

ST

ْْٓٓ

ST

Popis vyšetƎení má obsahovat informaci o vzdálenosti nádoru
odmezorektálnífascie.
VjednotlivýchpƎípadechmƽžebýtužiteēnévyšetƎení:
Ͳ

Anorektálnímanometrie

Ͳ

GynekologickévyšetƎení

Ͳ

Cystoskopie

EK

EK

>95%









4

0

ْٓٓٓ

?

EK

EK

>95%

EK

EK

>95%


4.9. Operacekolorektálníhokarcinomuskurativnímcílem–dosaženímstatutuR0
Doporuēení/Prohlášení
Peroperaēní inspekce a v pƎípadĢ otevƎené operace palpaēní
vyšetƎeníjatermábýtprovedenouvšechoperovaných,vēetnĢ
tĢch, u nichž nebylo zpƎedoperaēního vyšetƎení vysloveno
žádnépodezƎení.

Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla
EK

>75–95%

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK
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Pokud je pƎedoperaēní diagnostika dokonalá, nepƎináší
peroperaēní ultrazvukové vyšetƎení žádný prospĢch k prƽkazu
metastáz.
NeníͲli zƎejmá etiologie jaterních lézí, je tƎeba provést
histologickévyšetƎení.

EK

EK

>75–95%

EK

BiopsiesentinelovéuzlinynemápƎiCRCžádnývýznam.

EK

>75–95%


4.10.

Kurativní(radikální)resekcekarcinomukolon

Doporuēení/Prohlášení

Oxford
ÚroveŸ

Souēástí operace pro karcinom tlustého stƎeva je kompletní
excizemezokola.
DisekcelaterálníchlymfatickýchuzlinvpánvivprƽbĢhuvnitƎní
ilickétepnyajejíchvĢtvínemábýtprovádĢnabezprokázaného
podezƎení metastatického postižení. Zvyšuje perioperaēní
mortalitubezonkologickéhoprospĢchu.
PƎinádoruhornítƎetinyrektamábýtprovedenaparciálníexcize
mezorekta do vzdálenosti 5 cm distálnĢ od makroskopické
hranicenádoru,mĢƎenoinvivo.MezorektummábýtpƎerušeno
horizontálnĢbezzužování(bezkonizace).
PƎi operaci nádoru stƎední a distální tƎetiny rekta má být
provedena totální mezorektální excize (TME) až k pánevnímu
dnu, se zachováním horního adolního hypogastrického plexu
ahypogastrickýchnervƽ.
PƎi dobƎe nebo stƎednĢ diferencovaných lowͲgrade nádorech
distální tƎetiny rekta je 1–2 cm bezpeēnostní vzdálenost
dostateēná. PƎi highͲgrade nádorech (G3/4) je tƎeba zachovat
širšíbezpeēnostníokraj.
PƎinádorechponeoadjuvantníchemoterapiistaēíbezpeēnostní
okraje 0,5cm, aby se pƎedešlo pƎípadné exstirpaci rekta. PƎi
pochybnosti onepƎítomnosti nádoru v distálním resekēním
okraji má být provedeno rychléhistologické vyšetƎení
(zmrazovací).
KobnovĢstƎevníkontinuityponízkéstƎedníresekcibynemĢla
být zakládána pƎímá koloͲanální anastomóza, i pokud je to
anatomickymožné,atoprolepšífunkēnívýsledky.
Zrƽznýchzpƽsobƽrekonstrukcekontinuityjsounejlepšífunkēní
výsledkypokolickémJͲpouchi. 
Z funkēního hlediska je pƎíēná koloplastika horší než kolický JͲ
pouch.
Lateroterminální (sideͲtoͲend) anastomóza mƽže být stejnĢ
dobrájakokolickýJͲpouch.
RozhodnutízachovatsvĢraē
Nádor vyluēující resekci se zachováním svĢraēe mƽže po
radiochemoterapiiregredovatadíkyregresiumožnitresekcise
zachováním svĢraēe. Proto je tƎeba po radiochemoterapii
vyšetƎovat znovu, ale ne dƎíve než po 6týdnech od jejího
ukonēení.

AWMF
Síla
EK

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK

>75–95%
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1a

A
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1a

ST

ْْْْ

ST

1b

ST

ْْْْ

ST

2a

ST

ْْْٓ

ST

EK
>95%

EK
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PostuppƎikompletníodpovĢdinaneoadjuvantníléēbu
Od operace lze ustoupit v pƎípadĢ, že po neoadjuvantní
radiochemoterapii nádor regreduje a nelze jej prokázat
klinickým, endoskopickým nebo zobrazovacím vyšetƎením.
Ktakovému postupu je tƎeba pacientƽv souhlas, vēetnĢ
souhlasu skrátkými intervaly kontrol bĢhem dlouhodobého
sledování,kterébymĢlotrvatnejménĢ5let.
Exstirpacerekta
Nízkoležící nádory rekta s infiltrací análního kanálu nebo
svĢraēe,kterénelzeoperovatsezachovánímsvĢraēe,jetƎeba
odstranit abdominoͲperineální exstirpací rekta. Exstirpace má
býtcylindrickáamajíbýtodstranĢnyilevátory.
Defekty na perineu po neoadjuvantní radiochemoterapii
anehojící se rány lze zmenšit nebo zhojit pomocí plastickoͲ
chirurgickérekonstrukcemyokutánnímlalokem.

EK

EK

>75–95%

3b

B

ْٓٓٓ

n?

3b

0

ْٓٓٓ

?

Založenístomie
Nízká/velmi nízká pƎední resekce rekta s TME a hluboko ležící
anastomózoumábýtzajištĢnapƎechodnouderivaēnístomií.

EK

EK

>95%

EK

Kolostomieaileostomiejsoujakoderivaēnístomierovnocenné.

EK

>95%

OplánuzaložitstomiimábýtpacientinformovánconejdƎíve.

EK

EK

>95%

EK

MístostomiejetƎebavyznaēitjižpƎedoperací.

EK

>75–95%

Ileostomiemáprominovat>1cmnaúrovníkƽže,kolostomiejen
nepatrnĢ.

EK

EK

>95%

Lokálníexcizenádorƽrekta
Lokálníexcizenádorurekta(vcelésílestĢny)jejakojedináléēba
doporuēenapouzeproT1nádorysprƽmĢremdo3cm,dobƎe
nebostƎednĢdiferencovaných,bezlymfatickénebovaskulární
invaze(histologickylowͲrisk).Požadavek:R0resekce.
UT1highͲrisknádorƽ(G3/4s/nebolymfatickouinvazí)auT2
nádorƽ, je pravdĢpodobnost lymfatického postižení 10–20 %,
protonelzekléēbĢdoporuēitpouzelokálníexcizi.

1b

ST

ْْْْ

ST

3b

B

ْٓٓٓ

n?

Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

1a

A


4.11.

Laparoskopickáoperace

Doporuēení/Prohlášení
LaparoskopickouresekcitlustéhostƎevaakoneēníkulzeprovést
seshodnýmivýsledkyjakopootevƎenéoperacizapƎedpokladu,
žechirurgmápotƎebnouzkušenostaoperantjesprávnĢvybrán.
Kvalituresekátuhodnotíadokumentujepatolog.

EK
>95%

Novéoperaēnímetody(napƎ.robotika,NOTES)nelzeprozatím
jednoznaēnĢdoporuēovat,protožechybídostateēnáhodnotící
data.



EK
>95%

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْْْْ
EK

EK

nn
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Klinickáotázkaē.5:Adjuvantníaneoadjuvantníléēba
P:PacientipoR0resekcinádorutlustéhostƎevaēasnéhostádiaI.aII.
I: Adjuvantní chemoterapie scílem snížení rizika recidivy onemocnĢní vpƎípadech, kdy nejsou
kontraindikacekpodáníchemoterapie
C:Dispenzarizace
O:Sníženírizikarecidivyazlepšeníkvalityživotapacienta
5.1. Adjuvantníléēba
Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

1b

0

ْْْْ

?

1b

0

ْْْْ

?

3b

B

ْٓٓٓ

n?

2a

B

ْْْٓ

n?

1b

B

ْْْْ

n?

2b

B

ْْٓٓ

n?

Pooperaēní chemoterapie u klinického stádia II. by mĢla být
zahájenaconejdƎíve.

3b

B

ْٓٓٓ

n?

Pooperaēní chemoterapie u klinického stádia II. by mĢla být
zahájenaideálnĢdo8týdnƽodchirurgickéresekce.

1b



ْْْْ



Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

2b

A

ْْٓٓ

nn

1b

A

ْْْْ

nn

Doporuēení/Prohlášení
U pacientƽ po radikální R0 resekci nádoru tlustého stƎeva ve
stádiuI.neníadjuvantníléēbaindikována.
Stádium II. bez rizikových faktorƽ: Vzhledem k pozitivním
výsledkƽm dosud nejvĢtší studie QUASAR pƎínos adjuvantní
léēby ve stádiu II bez rizikových faktorƽ nemƽže být zcela
vylouēen. Proto by mĢla být chemoterapie upacientƽ
zvažována.
StádiumII.srizikovýmifaktory(T4,perforacenádoru,operace
vnouzovýchpodmínkách,poēetvyšetƎenýchlymfatickýchuzlin
menší než 15): Adjuvantní chemoterapie u pacientƽ po R0
resekci v pƎípadĢ stádia II. spƎítomnými rizikovými faktory je
indikovaná.
V pƎípadĢ prokázané nestability mikrosatelitu (MSIͲH) by
nemĢlabýtvestádiuIIprovedenaadjuvantníchemoterapie.
K pooperaēní chemoterapii u stádia II je indikovaná
chemoterapienabázi5Ͳfluoropyrimidinƽ.
Pooperaēní chemoterapie u stádia II. je jednou z možností
dalšíhopostupuiupacientƽvyššíhovĢku.Zdƽvodusamotného
vĢku by nemĢla být vynechána adjuvantní chemoterapie.
Upacientƽstarších75letvšakneexistujídostateēnédƽkazypro
provedeníadjuvantníchemoterapie.Preferoványjsourežimyna
bázi5Ͳfluoropyrimidinƽ.

GRADE
ÚroveŸ
Síla

Pacienti ve vĢku nad 70 let by nemĢli užívat léēbu obsahující
oxaliplatinu.StaršípacientimĢlivyššímírunežádoucíchúēinkƽ.


5.2. Perioperaēníléēbanádorƽrekta
Doporuēení/Prohlášení
PerioperaēníléēbaustádiaI.karcinomurektaneníindikovaná.
VestádiuUICCII.(cT3/4)bymĢlabýtprovedenaneoadjuvantní
chemoradiacenebokrátkodobáradioterapievnádorechvdolní
astƎednítƎetinĢkoneēníku.
V následujících výjimeēných pƎípadech mƽže být primární
resekce provedena u pacientƽ srakovinou koneēníku v UICC
stadiu II/III: – nádory cT1/2 ve spodní a stƎední tƎetinĢ

EK
>95%

GRADE
ÚroveŸ
Síla

EK
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spodezƎenímnapostiženílymfatickýchuzlin–nádorycT3a/bve
stƎední tƎetinĢ s pouze omezenou MRI Infiltrace doperiferní
adipóznítkánĢ(cT3a:<1mm,cT3b:1–5mm)abezpodezƎení
na metastázy v mízních uzlinách nebo extramurální vaskulární
invazi (EMVI) spƎimĢƎeným zabezpeēením kvality diagnostiky
MRIaoperaceTME.
Karcinom koneēníku v horní tƎetinĢ bez rizikových faktorƽpro
lokální recidivu by mĢl být primárnĢ léēen adjuvantnĢ
analogickykekarcinomutlustéhostƎeva.
RizikovéfaktoryukarcinomuhornítƎetinykoneēníku(napƎ.T4,
mrCRM +, klinicky evidentní a rozsáhlé postižení lymfatických
uzlin)mohoubýtindikacíkpƎedoperaēníradiochemoterapii.
Neoadjuvantní radioterapii lze podat buě jako krátkodobé
ozaƎování 5 x 5 Gy následované okamžitým chirurgickým
zákrokem,
nebo
jako
konvenēnĢ
frakcionovaná
radiochemoterapie(1,8–2,0Gyna45–50,4Gy)sintervalem6–8
týdnƽpƎedoperací.
PƎedoperaēní radiochemoterapie by mĢla být provedena
unádorƽT4,vblízkostinádoruažpomezorektálníoblast(<1–2
mm) nebo vhluboko usazených nádorech s plánovanou
konzervacísfinkteru.
V pƎípadĢ potƎeby výraznĢjší redukce nádoru lze krátkodobou
radiaēníléēbukombinovatsdelšímintervalemaž12týdnƽdo
operace(sibezneoadjuvantníchemoterapie).

1b

A

ْْْْ

EK

EK

>75–95%

1b

nn

0

ْْْْ

EK

?

EK

>95%

1b

0

Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

1b

A

ْْْْ

?


5.3. Adjuvantníchemoterapieunádorƽrekta
Doporuēení/Prohlášení
Ve stádiu I UCC (pT1/2N0) by nemĢla být adjuvantní léēba
provedenaporesekciR0. 
PƎi histopatologicky potvrzených rizikových faktorech pro
lokoregionální recidivu (zahrnující resekci R1, pCRM+,
nedostateēnou kvalitu TME, pT4, pT3c/d, pN2, extranodální
nádorovácentravmezorektu,pT3vdolnítƎetinĢkoneēníku)by
semĢlaadjuvantníchemoradioterapieprovádĢt.
Pokud není adjuvantní chemoradioterapie provedena po
primární resekci R0 ve stadiu II/III, mĢla by být adjuvantní
chemoterapie provádĢna analogicky s indikaēními kritérii
aschématyprokarcinomtlustéhostƎeva.
Doporuēení pro, nebo proti adjuvantní chemoterapii po
neoadjuvantní radiochemoterapii nelze podat na základĢ
stávajícíchúdajƽ.

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْْْْ

EK

EK

>75–95%

EK
>95%

5

EK

0



Klinickáotázkaē.6:DispenzarizacepoonkologickéléēbĢ
P:PacientipoukonēeníonkologickéléēbyprostádiumI.aII.Kolorektálníhokarcinomu
I:OnkologickádispenzarizacepoukonēeníléēbyprostádiumI.aII.Kolorektálníhokarcinomu
C:Postupbezonkologickédispenzarizace–pƎedánípacientapraktickémulékaƎi
O:Sníženírizikarecidivyazlepšeníkvalityživotapacienta

EK

nn

160

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 12/2021



6.1. DispenzarizacepacientƽpoléēbĢkolorektálníhokarcinomuvestádiuI
Doporuēení/Prohlášení

Oxford
ÚroveŸ

Pravidelné sledování u pacientƽ s kolorektálním karcinomem
vpoēáteēním stádiu (UICC I) se nedoporuēuje po resekci R0
vzhledemknízkémíƎerekurenceapƎíznivéprognóze.
Pouzekoloskopickésledování.

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

EK

EK

>95%


6.2. DispenzarizacepacientƽpoléēbĢkolorektálníhokarcinomuvestádiuII.
Doporuēení/Prohlášení
PoR0resekcikolorektálníchkarcinomƽvII.aIII.stádiuUICCjsou
indikoványpravidelnénáslednévyšetƎení(vizdoporuēení10.3.).

Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

1a

A

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْْْْ

nn


6.3. Dispenzarizace:metodyajejichfrekvence
VyšetƎení
MĢsíce


3.
6.
9. 12. 15. 18. 21. 24. 36.

 Anamnéza
X


X

X

X
X
 FyzikálnívyšetƎení









 CEA









 Koloskopie

X*

X




X
 SonografiebƎicha

X

X

X

X
X
 Sigmoideoskopie

X

X

X

X

 (Rektoskopie)









 CT
X








 RTGplic



X



X
X
*PokudnebylaprovedenapƎedoperaēnĢkolonoskopieceléhokolon,tj.aždocéka.

48.
X



X



X

60.
X


X
X



X


Kompletní klinický doporuēený postup pro asný kolorektální karcinom (klinická stádia I. a II.) je
dostupnýna:

https://kdp.uzis.cz/res/guideline/casnyͲkolorektalniͲkarcinomͲklinickaͲstadiaͲiͲiiͲdiagnostikaͲ
lecbaͲfinal.pdf
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Evropská unie
Evropský sociální fond
OperaĆní program Zamĕstnanost

Doporuēenépostupyprodiagnostiku,terapii
anáslednoupéēiupacientƽschronickou
Doporuēenépostupyprodiagnostiku,terapii
lymfocytárníleukémií(CLL)
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Úvod
UPOZORN NÍ:
TENTO MATERIÁL JE KLINICKÝM SOUHRNEM KLINICKÉHO DOPORUENÉHO POSTUPU, KTERÝ MÁ
SLOUŽIT ZDRAVOTNÍKpM JAKO PODKLAD PRO RYCHLÉ KLINICKÉ ROZHODOVÁNÍ. VŠECHNA
DOPORUENÍ JSOU VYTVO\ENA NA ZÁKLAD  NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH V DECKÝCH DpKAZp
VDANÉMASEPODLENÁRODNÍMETODIKYTVORBYKDP.Kompletníklinickýdoporuēenýpostup
pro diagnostiku, terapii a následnou péēi u pacientƽ schronickou lymfocytární leukémií (CLL) je
dostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/kdpͲproͲdiagnostikuͲterapiiͲnaslednouͲpeciͲuͲpacientuͲsͲ
chronickouͲlymfocytarniͲleukemiiͲcllͲfinal.pdf
Chronickálymfocytárníleukémie(CLL)jeonemocnĢnísmimoƎádnĢrƽznorodýmklinickýmprƽbĢhem.
JdeoonemocnĢnístaršíchlidí,mediánvĢkupacientavdobĢstanovenídiagnózysepohybujemezi65–
70lety.CLLjenejēastĢjšíleukemiívzápadnímsvĢtĢ,tvoƎípƎes30%všechpƎípadƽonemocnĢní.Jde
onejēastĢjšíleukemiidospĢlýchveskérepublice.
Medián celkového pƎežití pacientƽ je pƎibližnĢ 10 let, u nĢkterých skupin nemocných s agresivním
prƽbĢhem choroby ale výraznĢ kratší. V urēování prognózy CLL se ēím dál více uplatŸují moderní
cytogenetickéamolekulárnĢbiologickémetody.ZásadníproosudnemocnéhojsoupƎedevšímzmĢny
genuTP53amutaēnístavgenuprotĢžkýƎetĢzecimunoglobulinƽ(IGHV).
Pƽvod CLL bunĢk je odvozován od vývojových stadií BͲlymfocytƽ. V souēasné dobĢ je CLL
diagnostikovánau70%pacientƽnáhodnĢvasymptomatickémobdobí,kdyjedinýmpƎíznakemCLLje
lymfocytóza v periferní krvi. U pacientƽ, kteƎí mají pƎíznaky nemoci, se nejēastĢji objevují tyto: BͲ
symptomy(váhovýúbytekvícejak10%zaposledních6mĢsícƽ,neinfekēníteplotynad38°Cazvýšené
noēnípocení)a/nebogeneralizovanálymfadenopatie.MírnĢzvĢtšenouslezinumávdobĢdiagnózy
vícenež50%pacientƽ,zvĢtšeníjaterjeménĢēasté.Výraznásplenomegaliemƽžepacientƽmpƽsobit
bolestibƎicha,zažívacíobtíže.VpokroēilejšíchstádiíchjeCLLprovázenaanémiíatrombocytopenií(jde
buě o projev pokroēilého onemocnĢní, kdy cytokiny a mechanický útlak kostní dƎenĢ nádorovými
buŸkami vedou k poruše krvetvorby, ale mohou být pƎítomny i protilátky proti erytrocytƽm
atrombocytƽmzpƽsobujícíimunitníhemolýzu).DiagnostikaCLLseopíráovyšetƎeníkrevníhoobrazu
(zjištĢníabsolutníhopoētulymfocytƽ;nad5x109/l)aanalýzuprƽtokovoucytometrií.BuŸkyCLLmají
charakteristickýimunofenotyp.
Pokud jde o terapii, léēí se pouze nemocní se symptomy nemoci. Základem terapie je stále
chemoimunoterapie, nicménĢ stále více se uplatŸují nová léēiva (inhibitory BCR signalizace nebo
inhibitoryproteinuBcl2).BohuželaninovélékyzatímnemajípotenciálonemocnĢnívyléēit,významnĢ
ale prodlužují pƎežití nemocných zejména s nepƎíznivou prognózou. Jde zejména o pacienty
sezmĢnami genu TP53 a pacienty s opakovanĢ relabující ēi refrakterní CLL. Alogenní transplantace
kostnídƎenĢjeurēenajenpromalouēástpacientƽ(ménĢnež5%).DƽležitousouēástíterapieCLLje
naopakpodpƽrnáléēba.
PrimárnímcílemtohotoKDPjestandardizovataoptimalizovatdiagnostiku,léēbuasledovánípacientƽ
sCLL,abybylazajištĢnaindividuálnĢvedenáléēbajakvprvnílinii,takpƎirelapsu.
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MetodologietvorbyzdrojovéhoKDP
Metodika je podrobnĢ popsána v „reportu“ zdrojového KDP, který je spolu se zdrojovým KDP
kdispozicizde.
DetailnĢjšívysvĢtleníklasifikacevĢdeckýchdƽkazƽjeuvedenovplnéverziKDP.
Ke zhodnocení rizika zkreslení a zmatení výsledkƽ identifikovaných studií byl vtomto Klinickém
doporuēenémpostupupoužitsystémOxfordCentreforEvidenceͲbasedMedicineveverzizroku2009
(OxfordCEBM)(Oxfordskécentrumpromedicínuzaloženounadƽkazech)(Tabulka1).Doporuēeníbyla
klasifikována a formulována dle metodiky AWMF – Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
MedizinischenFachgesellschaftene.V,kterávycházízmetodikyGRADEapoužíváodlišnésymboly(viz
Tabulka2).
Tabulka 1. Schéma úrovnĢ vĢdeckých dƽkazƽ; Oxfordské centrum pro medicínu založenou na
dƽkazech(verzebƎezen2009).
ÚroveĖ
Léþba/prevence, Prognóza
Diagnóza
Ekonomické
Diferenciální
etiologie/riziko
diagnóza/studie analýzy
a analýzy
prevalence
rozhodnutí
pƎíznakƽ
1a

SR (s homogenitou)
z RCT studií

SR
(s homogenitou),
incepþní
kohortové studie;
CDR validované
pro vice populací

1b

Jednotlivé RCT
studie (s úzkým
intervalem
spolehlivosti)

Jednotlivé
incepþní
kohortové studie
s > 80 % followup; CDR
validované pro
jedinou populaci

2a

SR (s homogenitou)
kohortových studií

2b

Jednotlivé kohortové
studie (vþetnČ RCT
studie s nízkou
kvalitou, napĜ. <
80 % follow-up)

SR
(s homogenitou)
retrospektivních
kohortových studií
nebo neléþených
kontrol v rámci
RCT studií
Retrospektivní
kohortové studie
nebo follow-up
neléþených
pacientĤ
v kontrolních
skupinách RCT
studií; derivace
CDR nebo CDR
validované jen na
þásti výzkumného
vzorku

SR
(s homogenitou)
diagnostických
studií první
úrovnČ, CDR
s 1b studiemi
z rĤzných
klinických
center
Validaþní
kohortové studie
s dobrými
referenþními
standardy; nebo
testované CDR
v rámci jednoho
klinického
centra

SR
(s homogenitou)
prospektivních
kohortových studií

SR
(s homogenitou)
ekonomických
studií úrovnČ 1

Prospektivní
kohortové studie
s dobrým followup

SR
(s homogenitou)
diagnostických
studií úrovnČ
>2

SR
(s homogenitou)
studií úrovnČ 2
a lepších

Analýza
založená na
klinicky
senzibilních
nákladech nebo
alternativy;
systematická
review dĤkazĤ;
a vþetnČ
vícecestných
analýz citlivosti
SR
(s homogenitou)
ekonomických
studií úrovnČ
>2

Exploraþní
kohortová studie
s dobrými
referenþními
standardy;
derivace CDR,
nebo CDR
validované jen
na þásti
výzkumného
vzorku þi
databází

Retrospektivní
kohortová studie
nebo slabý followup

Analýza
založená na
klinicky
senzibilních
nákladech nebo
alternativy;
omezená review
dĤkazĤ, nebo
jediná studie,
a vþetnČ
vícecestných
analýz citlivosti
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Výzkum
o „výstupech“,
ekologické studie
SR (s homogenitou)
studií pĜípadĤ
a kontrol

3b

Jednotlivé studie
pĜípadĤ a kontrol

4

SériepƎípadƽ
(aslabšíkohortové
studieastudie
pƎípadƽakontrol)

Výzkum
o „výstupech“

Ekologické studie
SR
(s homogenitou)
ze studií 3b
nebo lepších
Nekonsekutivní
studie; nebo
studie se
nekonzistentnČ
aplikovanými
referenþními
standardy

SR
(s homogenitou) ze
studií 3b nebo
lepších
Nekonsekutivní
kohortové studie;
nebo velmi malá
populace
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Audit nebo
výzkum o
výstupech
SR
(s homogenitou)
ze studií 3b
nebo lepších
Analýza
založená na
omezených
alternativách
nebo nákladech,
slabá kvalita
odhadĤ dat, ale
vþetnČ analýz
citlivosti
obsahujících
klinicky
senzibilní
variace
Analyzováno
bez analýzy
citlivosti

Série pĜípadĤ,
Série pĜípadĤ nebo
slabší nebo ne
náhradní/zastaralé
nezávislý
referenþní
referenþní
standardy
standard
5
Názory expert bez
Názory expert bez Názory expert
Názory expert bez
Názory expert
vyjádĜeného
vyjádĜeného
bez vyjádĜeného
vyjádĜeného
bez vyjádĜeného
kritického hodnocení
kritického
kritického
kritického
kritického
nebo založené na
hodnocení nebo
hodnocení nebo
hodnocení nebo
hodnocení nebo
fyziologii, základní
založené na
založené na
založené na
založené na
výzkum nebo
fyziologii,
fyziologii,
fyziologii, základní
fyziologii,
„prvotní principy“
základní výzkum
základní
výzkum nebo
základní
nebo „prvotní
výzkum nebo
„prvotní principy“
výzkum nebo
principy“
„prvotní
„prvotní
principy“
principy“
CDR – „clinical decision rule“, pravidlo klinického rozhodování (Algoritmy nebo skórovací systémy pro urþování
prognostického odhadu nebo diagnostické kategorie.)
SériepƎípadƽ
(aslabší
prognostické
kohortovéstudie)


Tabulka2.SílaaformulacedoporuēenídleAWMF
Síladoporuēení
A
B
0

VysvĢtlení
Silnédoporuēení
Doporuēení
OtevƎenédoporuēení

ZpƽsobvyjádƎení
MáseudĢlat
MĢlobyseudĢlat
MohlobyseudĢlat/nedĢlat


eská národní metodika tvorby KDP je založena na celosvĢtovĢ uznávaném pƎístupu
GRADEworkinggroup.KlasifikaēnísystémOxfordCEBMzroku2009,kterýbylpoužitkezhodnocení
kvality a úrovnĢ vĢdeckých dƽkazƽ lze s jistou rezervou a pƎijatelnou mírou rizika zkreslení
transformovat na GRADE (viz Tabulka 3). Sílu a formulaci doporuēení dle AWMF metodiky
vycházejícízGRADElzetransformovatnaGRADE(vizTabulka4).
Tabulka3.TransformacestupnĢdƽkazudleOxfordCEBMnaGRADE
Oxford
GRADE
ÚroveŸ
Jistotadƽkazƽ
Symbol
VysvĢtlení
dƽkazu
1a
Vysoká
ْْْْ Další výzkum velmi nepravdĢpodobnĢ zmĢní

spolehlivostodhaduúēinnosti.
kvalita/high
1b
1c
ْْْٓ
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StƎední
kvalita/moderate

ْْٓٓ


Nízkákvalita/low
Velminízká
kvalita/verylow
EK

ْٓٓٓ

Další výzkum pravdĢpodobnĢ mƽže mít vliv na
spolehlivostodhaduúēinnostiamƽžezmĢnitodhad.
DalšívýzkumvelmipravdĢpodobnĢ mádƽležitývliv
na spolehlivost odhadu apravdĢpodobnĢ zmĢní
odhad.
Jakýkolivodhadúēinnostijevelminespolehlivý

EK


Tabulka4.TransformacemodifikovanéverzeGRADEdoaktuálníverzeGRADE
Síladoporuēení
A
B
0
B
A

AWMF
VysvĢtlení
Silnédoporuēení
Doporuēení
OtevƎenédoporuēení
Doporuēení
Silnédoporuēení

GRADE
Síladoporuēení
SilnédoporuēeníPRO
Slabé/podmínĢnédoporuēeníPRO
Bezdoporuēení
Slabé/podmínĢnéPROTI
SilnédoporuēeníPROTI

Symbol
nn
n?
?
p?
pp


Konsensusexpertƽ(EK)
Stanoviska/doporuēení,unichžbyloposouzenízaloženonakonsenzuskupinyodborníkƽpƎipravujících
tyto doporuēené postupy, byla oznaēena jako expertní konsenzus. Expertního konsenzu (EK) bylo
dosaženo na základĢ metody DELBI. Vrámci formálního konsenzu se vyjádƎili nominovaní zástupci
všechzúēastnĢnýchorganizacíanáslednĢprobĢhlohlasování.ProEKnebyloprovedenosystematické
review. Doporuēení založená na EK nepoužívají symboly ani písmena, které by pƎedstavovala sílu
doporuēeníakvalitudƽkazƽ.SíladoporuēenívycházívýhradnĢzeslovníformulace:jedoporuēeno/
navrženo/mohlobyse.
Tabulka4.SílakonsensuvrámcistrukturovanékonferenceoprávnĢnýchhlasujících.
Sílakonsensu
Procentuálnísouhlas
>95%oprávnĢnýchhlasujících
Silnýkonsensus
>75–95%oprávnĢnýchhlasujících
Konsensus
VĢtšinovýsouhlas
>50–75%oprávnĢnýchhlasujících
Neshoda
<50%oprávnĢnýchhlasujících

Stanoviska(ST)
Stanoviska (ST) jsou dodateēná vysvĢtlení specifických faktƽ relevantních pro dané téma bez
specifikacekonkrétníhopostupu.BylapƎijímanábuěnazákladĢdƽkazƽneboexpertníchnázorƽ.ST
tedy mƽže být uvádĢno spolu súrovní dƽkazƽ vpƎípadĢ, že se zakládá na dƽkazech, nebo spolu se
zkratkouEKvpƎípadĢ,žebylozaloženonaexpertnímkonsenzu.
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Guideline(klinické)otázky/oblasti
Klinický doporuēený postup se zabývá komplexním pƎístupem k nemocnému s CLL a je zamĢƎen
na11nížeuvedenýchguideline(klinických)oblastí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Diagnostika
PrognostickéukazateleprorozhodnutíoléēbĢ
Volbaterapieprvnílinie
Volbaterapierelapsu
Volbanovýchlátek
Léēbastaršíchpacientƽ
VýznamtransplantacekrvetvornýchkmenovýchbunĢk
TerapieRichterovasyndromu
Terapieautoimunitnícytopenie
Podpƽrnáléēba
asovýplánarozsahnáslednépéēe/sledování


Doporuēení
Klinickáotázkaē.1:Diagnostika
P:JedincispodezƎenímēisymptomyCLL(bezohledunavĢk,pohlavíēietnikum).
I:DiagnostikaCLLzahrnujícíanalýzukrevníhoobrazuaimunofenotypizaci.
C:OstatníbĢžnĢdostupnédiagnostickémetody.
O:ZajištĢnímaximálnípƎesnostidiagnostickýchmetod.
1.1.

VstupnídiagnostikaapotvrzenídiagnostikyCLL

Doporuēení/Prohlášení
CLL diagnostika se má udĢlat v pƎípadĢ etiologicky jinak
nevysvĢtlitelné pƎetrvávající lymfocytózy (> 50 % leukocytƽ
nebo>5x109/l),a/nebolymfadenopatiea/nebosplenomegalie
a/neboautoimunitnícytopenie.
NásledujícívyšetƎenísemajíudĢlatpƎivstupnídiagnosticeCLL:
Ͳ anamnéza,
Ͳ fyzikální vyšetƎení s kompletním posouzením stavu
periferních lymfatických uzlin a odhadu velikosti jater
asleziny,
Ͳ strojový krevní obraz (minimálnĢ hemoglobin, poēet
bílýchkrvinek,poēettrombocytƽ),
Ͳ mikroskopickýdiferenciálníkrevníobraz,
Ͳ imunofenotypizaceperiferníkrve.
NásledujícívyšetƎeníbysemĢlaprovéstpƎivstupnídiagnostice
CLL:
Ͳ biochemickévyšetƎeníkrve,
Ͳ pƎímýantiglobulinovýtest,
Ͳ ultrazvukbƎicha.
Následující vyšetƎení mohou být provedena pƎi vstupní
diagnosticeCLL:

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla
EK

>95%

EK
>75–95%

EK
>75–95%

EK
>95%

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK

EK

EK

EK

ČÁSTKA 12/2021

Ͳ
Ͳ
Ͳ

1.2.



rentgenové vyšetƎení nebo výpoēetní tomografie
(CT)/magnetickárezonance(MRI),
cytologickéa/nebohistologickévyšetƎeníkostnídƎenĢ
nebolymfatickýchuzlin,
analýza cytogenetických a molekulárnĢ genetických
prognostickýchfaktorƽnebosérovýchmarkerƽ.

PrƽbĢžnádiagnostickávyšetƎeníuCLLnevyžadujícíléēbu

Doporuēení/Prohlášení
Pokud pacient s CLL v dobĢ poēáteēní diagnózy nevyžaduje
léēbu, mĢla by být provedena následná pravidelná kontrola
lékaƎem v prvním roce po stanovení diagnózy každých 3 až 6
mĢsícƽavnásledujícíchletechkaždých3až12mĢsícƽ.Pokud
existuje podezƎení na rychlou progresi onemocnĢní nebo na
vēasnoupotƎebuléēby,mohoubýttytointervalyzkráceny.
Následující vyšetƎeníby mĢla být provedena u pacientƽ s CLL,
kteƎínevyžadujíléēbu:
Ͳ anamnéza
Ͳ fyzikální vyšetƎení s kompletním posouzením stavu
periferních lymfatických uzlin a odhad velikosti jater
asleziny
Ͳ pƎístrojovýkrevníobraz(minimálnĢhemoglobin,poēet
bílýchkrvinek,poēettrombocytƽ)
Ͳ diferenciální rozpoēet leukocytƽ (pƎístrojový nebo
mikroskopický)
Ͳ urēeníaktuálníhoklinickéhostadia
Následující dodateēná vyšetƎení mohou být provedena
upacientƽsCLL,kteƎínevyžadujíléēbu:
Ͳ biochemickévyšetƎení
Ͳ retikulocytyahaptoglobin
Ͳ zobrazovacímetody–RTG,UZneboCT/MRI

1.3.

167

VĚSTNÍK MZ ČR

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla

EK

GRADE
ÚroveŸ
Síla

EK

>75–95%

EK

EK

>95%

EK

EK

>95%

DiagnostikavpƎípadĢklinicképrogreseneborelapsusindikacíterapie

Doporuēení/Prohlášení
V pƎípadĢ klinické progrese nebo relapsu s indikací terapie,
stejnĢjakopƎedkaždýmzaēátkemléēbynebozmĢnouléēby,má
seprovéstkomplexnídiagnostika.
NásledujícívyšetƎenísemajíprovéstvpƎípadĢklinicképrogrese
nebo relapsu s indikací terapie, stejnĢ jako pƎed každým
zaēátkemléēbynebozmĢnouléēby:
Ͳ anamnéza
Ͳ fyzikální vyšetƎení s kompletním posouzením stavu
periferních lymfatických uzlin a odhad velikosti jater
asleziny
Ͳ stanoveníkomorbidityacelkovéhozdravotníhostavu
Ͳ strojovýkrevníobraz
Ͳ mikroskopickýdiferenciálníkrevníobraz
Ͳ klinickábiochemie
Ͳ serologievirƽ(CMV,HBV,HCV,HIV,VZV)
Ͳ urēeníTP53Ͳdeleceamutaēníhostatusu(FISHohlednĢ
del(17)(p13)aTP53Ͳmutaēníanalýzy)
Ͳ urēeníaktuálníhoklinickéhostádia

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla
EK

>75–95%

EK
>95%

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK

EK
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Následující vyšetƎení by se mĢla provést v pƎípadĢ klinické
progrese nebo relapsu s indikací terapie, stejnĢ jako pƎed
každýmzaēátkemléēbynebozmĢnouléēby:
Ͳ FISHvyšetƎeníohlednĢdel(11)(q22.3)
Ͳ zjištĢnímutaēníhostatusuIGHV
Ͳ stanovení sérových markerƽ (ɴ2Ͳmikroglobulin,
tymidinkináza)
Ͳ ultrazvukovévyšetƎeníbƎicha
Následující vyšetƎení mohou být provedena v pƎípadĢ klinické
progreseneborelapsusindikacíterapie:
Ͳ rozšíƎenéFISHvyšetƎeníohlednĢdel(del(6)(q21~q23),
del(13)(q14),+12))
Ͳ karyotypizace/chromozomálníanalýza
Ͳ základnívyšetƎeníneboochranamateriálupropozdĢjší
diagnostiku minimálního zbytkového onemocnĢní
(MRD)
Ͳ zobrazenípomocíRTGneboCT/MRI
Ͳ výpoēetskóreCLLͲIPI
Ͳ pƎímýantiglobulinovýtest

1.4.

EK
>75–95%

EK



ČÁSTKA 12/2021

EK

EK

>95%

PrƽbĢžnádiagnostikapozahájeníléēbyajejímdokonēení

Doporuēení/Prohlášení
BĢhem léēby se má v pravidelných intervalech provádĢt
vyšetƎení k vēasné detekci nežádoucích úēinkƽ léēby
akhodnoceníúspĢšnostiléēby.FrekvenceatypvyšetƎenízávisí
naindividuálnímrizikupacientaanazvolenéléēbĢ.
Po dokonēení léēby se má pƎezkoumat úspĢšnosti léēby
(restaging)snásledujícímivyšetƎeními:
Ͳ anamnéza
Ͳ fyzikální vyšetƎení s kompletním posouzením stavu
periferních lymfatických uzlin a odhad velikosti jater
asleziny
Ͳ pƎístrojovýkrevníobraz(minimálnĢhemoglobin,poēet
bílýchkrvinek,poēettrombocytƽ)
Ͳ pƎístrojový a/nebo mikroskopický diferenciální krevní
obraz
Ͳ biochemická analýza pro hodnocení funkce ledvin,
funkcejater;staviontƽaimunoglobulinƽ
Ͳ urēeníaktuálníhoklinickéhostádia
PodokonēeníléēbybysemĢlprovéstultrazvukbƎichascílem
zhodnotitúspĢšnostléēby(restaging).
Po dokonēení léēby by se mohlo použít k posouzení výsledku
léēby(restaging)rentgenovévyšetƎení,CTneboMRI.
Po dokonēení léēby by se mĢlo provést flowcytometrické
vyšetƎeníkdetekciminimálníreziduálnínemoci(MRD),pokudje
dosaženoklinickyalespoŸparciálníremise.
MolekulárnĢ genetické vyšetƎení MRD by se mĢlo v souēasné
dobĢprovádĢtpouzevrámciklinickýchstudií.
PoodeznĢnínežádoucíchúēinkƽterapiearegeneracikrvetvorby
by se mĢly provést v prvním roce kontroly nejménĢ v 3 až
6mĢsíēníchintervalechsnásledujícímivyšetƎeními:
Ͳ anamnéza

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla
EK

>95%

EK
>95%

EK
>75–95%

EK
>95%

EK
>75–95%

EK
>75–95%

EK
>95%

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK

EK

EK
EK
EK
EK

EK
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fyzikální vyšetƎení s kompletním posouzením stavu
periferních lymfatických uzlin a odhad velikosti jater
asleziny
pƎístrojovýkrevníobraz(minimálnĢhemoglobin,poēet
bílýchkrvinek,poēettrombocytƽ)
pƎístrojový a/nebo mikroskopický diferenciální krevní
obraz
urēeníaktuálníhoklinickéhostadia

Psychoonkologickádiagnostika
GRADE
ÚroveŸ

Doporuēení/Prohlášení
PƎi poēáteēní diagnóze CLL se má provést screening psychické
zátĢže pomocí vhodných nástrojƽ s platnými prahovými
hodnotami.

AWMF
Síla
EK

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK

>95%

Klinickáotázkaē.2:PrognostickéukazateleprorozhodnutíoléēbĢ
P:VšichnipacientisCLL(bezohledunavĢk,pohlavíēietnikum).
I:StanoveníprognózypƎedzahájenímterapie.ZahrnujeanalýzucytogenetikyamolekulárnĢgenetická
vyšetƎení.
C:Ostatnímetodykurēeníprognózynemoci(krevníobraz,klinickévyšetƎení).
O:PƎesnosturēeníprognózyCLL.
2.1.

StanovenístádiaCLL(staging)
Oxford
ÚroveŸ

Doporuēení/Prohlášení
Po potvrzení diagnózy CLL se má stanovit klinické stadium
(staging)podleBinetaneboRaie.

AWMF
Síla
EK

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK

>95%

CLLprognostickýindex
Individuální odhad prognózy mƽže být proveden pomocí
prognostickýchskóre.

1a

0

ْْْْ

CLLͲIPIskóre:MezinárodníprognostickýindexpropacientysCLL–promĢnné:
Nezávislýrizikovýfaktor
TP53stav
IGHV–mutaēnístav
Ȳ2Ͳmikroglobulin
Klinickéstádium
VĢk

Projev
Delecenebomutace
Nemutovaný
>3,5mg/L
RaiIͲIVneboBinetBͲC
>65let

Body
4
2
2
1
1

CLLͲIPIskóre:MezinárodníprognostickýindexpropacientysCLL–rizikovéskupiny:
Rizikovéskupiny
Nízkériziko
StƎedníriziko
Vysokériziko
Velmivysokériziko

Celkovábodováhodnota
0–1
2–3
4–6
7–10

CelkovépƎežitípo5letech[%]
93,2
79,3
63,3
23,3

?
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2.2.
Cytogenetika
PokudjediagnózaCLLpotvrzena,jsoupoēáteēnícytogenetickávyšetƎeníindikovánapouzevklinicky
odƽvodnĢnýchpƎípadecha/nebovpƎípadĢpotƎebyterapie.
2.3.
MolekulárnĢgenetickévyšetƎení
Pokud se má analyzovat prognóza individuálního pacienta, lze provést vyšetƎení somatického
mutaēníhostavuIGHVaTP53podlestávajícíchdoporuēeníEvropskéiniciativyprovýzkumCLL(ERIC,
European Research Initiative on CLL). Mutaēní stav IGHV je tƎeba hodnotit jako pƎevážnĢ stabilní
parametrvprƽbĢhuonemocnĢníCLL.ProtojeprovĢtšinupacientƽdostateēnájednorázováanalýza
kekategorizaciIGHVmutovanýversusnemutovaný.
2.4.
Krevníobraz
PƎipodezƎenínaCLLsemáprovádĢtvyšetƎeníkrevníhoobrazu,kterézahrnujeminimálnĢnásledující
parametry:poēetbílýchkrvinek,hemoglobin,poēetkrevníchdestiēek.DálemánásledovatvyšetƎení
diferenciálníhopoētuleukocytƽanalyzátoremsabsolutníarelativníkvantifikacípoētulymfocytƽ.Je
tƎebaprovéstmikroskopickéstanovenídiferenciálníhorozpoētuleukocytƽzkrevníchnátĢrƽ,pomocí
nĢhož je stanovena v rámci popisu lymfocytƽ zejména diagnosticky relevantní ēást prolymfocytƽ.
RetikulocytymusíbýtstanovenyautomatemnebomikroskopickykposouzenírezervykostnídƎenĢ,
zejménavpƎípadechanémií.

Klinickáotázkaē.3:Volbaterapieprvníline
P:VšichnipacientisCLL(bezohledunavĢk,pohlavíēietnikum),unichžjeterapieindikována.
I: Indikace léēby a volby léēebných možností v první linii. Analyzuje postupy založené na
chemoimunoterapiiinovýchléēivech.AnalyzujeindikacevevztahukvĢkuakomorbiditám.
C:OstatníbĢžnĢdostupnéléēebnépostupy.
O:Úēinnostterapie,kterájemĢƎenáprocentemcelkovýchléēebnýchodpovĢdí,doboudoprogresea
celkovýmpƎežitímosobsCLL.
3.1.

VýbĢrterapieprvnílinieapoēetcyklƽ

Doporuēení/Prohlášení
IndikacekléēbĢ
IndikacekléēbĢzávisínacelkovýchpƎíznacíchnebonaprogresi
nemocidostádiaBinetC.
Ve stádiu Binet A a B je považována za indikaci k léēbĢ
pƎítomnostalespoŸjednohoznásledujícíchkritérií:
Ͳ Bsymptomy(ztrátahmotnosti>10%bĢhem6mĢsícƽ,
extrémníslabost,horeēkadélenež2týdnybezprƽkazu
infekce,noēnípocení)
Ͳ rychle progredující nedostateēnost kostní dƎenĢ
(progreseanémiea/nebotrombocytopenie)
Ͳ autoimunitní hemolytická anémie nebo autoimunitní
trombocytopeniešpatnĢreagujícínakortikosteroidy
Ͳ masivní (> 6 cm pod žeberním obloukem) symptomy
vyvolávajícíneboprogredujícísplenomegalie
Ͳ masivní (> 10 cm v podélném prƽmĢru) nebo
progredující zvĢtšení lymfatických uzlin progredující
lymfocytózasnárƽstem>50%bĢhemdvoumĢsíēního
období nebo zdvojnásobení poētu lymfocytƽ (LDT) za

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla

EK
>75–95%

GRADE
ÚroveŸ
Síla

EK
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dobukratší6mĢsícƽ,mĢƎenopodleabsolutníhopoētu
lymfocytƽ>30x109/l
Intenzitadávkyadodržováníintervalƽléēby
PƎipodávánírežimusfludarabinemacyklofosfamidemplusantiͲ
CD20 protilátkou nebo bendamustinu s antiͲCD20 protilátkou
nebochlorambucilusantiͲCD20protilátkoubysemĢlopodat6
cyklƽ,pokudjeterapiepacientemtolerována.

EK

PƎed zaēátkem každého léēebného cyklu by nemĢly býtžádné
známkyaktivníanekontrolovanéinfekce.
VpƎípadĢnástupuzávažnýchinfekcínebocytopeniezpƽsobené
terapií, která kvƽli zpomalené obnovĢ krvetvorby vede
koddálení dalšího cyklu podle výše uvedených kritérií, se má
vdalšímcyklusnížitdávkachemoterapieonejménĢ25%.
VprƽbĢhuléēbymƽžedojítkdalšímusníženídávky,pƎiēemžale
sníženídávkychemoterapiepod50%nenísmysluplnéaléēba
semávtomtopƎípadĢukonēit.
Postavenímonochemoterapie
Chemoimmunoterapie (s ohledem na kontraindikace terapie
protilátkami) má být upƎednostŸována pƎed samotnou
chemoterapií.
Výstupy:
Ͳ OS(overallsurvival,celkovépƎežití)
Ͳ PFS(progressionfreesurvival,pƎežitíbezprogrese)
Ͳ TRM (treatment related mortality, sterapií spojená
mortalita)
Ͳ Nežádoucíúēinky
Postaveníchemoimunoterapie
Chemoimunoterapie se má zakládat na podání antiͲCD20
protilátky(81–85).
Výstupy:
Ͳ OS(overallsurvival,celkovépƎežití)
Ͳ PFS(progressionfreesurvival,pƎežitíbezprogrese)
Ͳ TRM (treatment related mortality, sterapií spojená
mortalita)
Ͳ Nežádoucíúēinky

3.2.

EK

EK

>95%

EK

EK

>75–95%

EK

EK

>75–95%
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TerapieCLLsdel(17p)/TP53mutací

Doporuēení/Prohlášení
VšempacientƽmsCLLadel(17p)/TP53mutacísemánabídnout
úēastvklinickéstudii,pokudjestudiedostupnáaúēastinebrání
žádnávstupníavyluēovacíkritéria.
Pacientƽm sdel (17p)/TP53 mutací by se mĢl, v pƎípadĢ že
nejsou v klinické studii, v první linii léēby nabízet inhibitor
Brutonovytyrozinkinázy(Btk)ibrutinib.Pacientƽm,kteƎínejsou
vhodníproléēbuibrutinibem,mƽžebýtalternativnĢnabídnuta
léēba idelalisibem v kombinaci s rituximabem nebo
ofatumumabem,pƎípadnĢvenetoklax.
Ͳ OS(overallsurvival,celkovépƎežití)
Ͳ PFS(progressionfreesurvival,pƎežitíbezprogrese)
Ͳ TRM (treatment related mortality, sterapií spojená
mortalita)
Ͳ Nežádoucíúēinky



EK

>95%

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla
EK

EK

>75–95%
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GRADE
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Síla
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Terapieasymptomatickýchpacientƽversuspacientƽsesymptomy

Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla

Speciálníindikaceproasymptomatickévysocerizikovépacienty
U asymptomatických vysoce rizikových pacientƽ by mĢla
pokraēovat strategie watch & wait (sledování a ēekání) (121,
122).
Ͳ OS(overallsurvival,celkovépƎežití)
ْْْٓ
ْْْْ
Ͳ PFS(progressionfreesurvival,pƎežitíbezprogrese)
ْْْٓ
Ͳ Nežádoucíúēinky

B

GRADE
ÚroveŸ
Síla

ْْْٓ
ْْْْ
ْْْٓ

ј?

Symptomy
InsuficiencekostnídƎenĢ
V pƎípadĢ pouze mírné trombocytopenie nebo anémie by se
mĢlonavzdorypƎítomnostistadiaBinetCsterapiípoēkat,pokud
tyto parametry zƽstanou stabilní pƎi následných vyšetƎeních
vkrátkodobýchintervalech.

EK

EK

>95%

Hepatosplenomegalie
Zatímco samotná hepatomegalie není terapeutickou indikací,
výraznásplenomegaliesezvĢtšenímsleziny>6cmpodžeberní
obloukbysemĢlazaterapeutickouindikacipovažovat.

EK

EK

>95%

Bsymptomy
PokudjsouupacientasCLLpƎítomnypouzeBsymptomy,mají
se vylouēit jiné pƎíēiny potíží, zejména infekce nebo
gastrointestinální,endokrinologickáametabolickáonemocnĢní,
nežjeproBsymptomyzahájenaterapie.
LéēbabysemĢlazahájit,pokudnoēnípocenítrvádélenežjeden
mĢsícapacientovizpƽsobujepotíže.

EK

EK

>95%

EK

EK

>95%

Lymfadenopatie
PonedostateēnĢúspĢšnésystémovéterapiibysemĢlalokální
radioterapie zvĢtšených lymfatických uzlin v jednotlivých
pƎípadechpovažovatzamožnoupaliativníléēbu.

EK

EK

>95%

3.3.1. AsymptomatiētípacientyvestádiuBinetAaBinetB
NĢkolikstudiífázeIIIukázalo,žeēasnáléēbaasymptomatickýchpacientƽ(stadiadleBinetaAneboB)
salkylaēnímiēinidlyneprodloužípƎežití.Podobnádatajsoukdispoziciproléēbufludarabinemnebo
FCR.ZdajeēasnýzaēátekléēbynovĢjšímilátkamiužiteēný,jenejasnéavsouēasnédobĢsezkoumá
vklinickýchstudiích.
3.4.

Významudržovacíterapie

Doporuēení/Prohlášení
U CLL není udržovací nebo konsolidaēní léēba rituximabem
standardníterapií.
Udržovací léēba rituximabem by se nemĢla provádĢt mimo
klinickéstudie.

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla
EK

>95%

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK

ČÁSTKA 12/2021



173

VĚSTNÍK MZ ČR

3.5.
VýznamterapiezahájenípƎivzestupuMRD(MRDͲtrigged)
VsouēasnostistudiefázeIIzkoumajíkonceptkonsolidaēníterapieƎízenédleMRD.Použitínovýchlátek
byvšakmohlozmĢnitpojemdosaženíhlubokéremisiejakocíleléēby,neboƛbĢhemléēbyinhibitory
kináznenípƎítomnostreziduálníchlymfocytƽvkrvispojenashoršíprognózou.Narozdílodinhibitorƽ
kináz,kterévmonoterapiinebovkombinacisrituximabemjenzƎídkavedoukMRDnegativitĢ,tak
pomocívenetoklaxusedosahujeMRDnegativitymnohemēastĢji.

Klinickáotázkaē.4:Volbaterapierelapsu
P:VšichnipacientisCLL(bezohledunavĢk,pohlavíēietnikum),unichžjeterapierelapsuindikována.
I:Léēbarelapsunemocichemoimunoterapiínebonovýmiléēivy(inhibitorysignalizaceBbunĢēného
receptoruneboBclͲ2).
C:KDPsrovnávápublikovanépostupysesouēasnýmistandardyléēby(vsouēasnédobĢbĢžnĢužívaná
chemoimunoterapie,napƎíkladrežimybendamustinarituximabnebofludarabinscyklofosfamidem
arituximabem).
O:Úēinnostterapie,kterájemĢƎenáprocentemcelkovýchléēebnýchodpovĢdí,doboudoprogrese
acelkovýmpƎežitímosobsCLL.RovnĢžanalýzapostupƽzaloženýchnachemoimunoterapiiinových
léēivech.AnalyzujeindikacevevztahukvĢkuakomorbiditám.
4.1.

RelabovanéarefrakterníonemocnĢní

Doporuēení/Prohlášení
Pacientƽm s relapsem onemocnĢní se má nabídnout terapie
vrámci klinické studie, pokud je vhodná klinická studie
kdispoziciaúēastinebránížádnávyluēovacíkritéria.
Posouzení odpovĢdi by se mĢlo provést nejdƎíve 2 mĢsíce po
ukonēeníléēby.
Diagnostická vyšetƎení mají zahrnovat podrobné fyzikální
vyšetƎeníadiferenciálníkrevníobraz.

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla
EK

EK

>95%

EK

EK

>95%

EK

EK

>95%

EK

VbĢžnépraxibysemĢloupustitodbiopsiekostnídƎenĢ.

EK

>95%

Biopsie kostní dƎenĢ se má provést pƎi klinické indikaci (napƎ.
transformace,pƎetrvávajícícytopenie).
PƎi relapsu CLL by se mĢla provést zobrazovací vyšetƎení
(sonografieneboCTēiMRI)nazaēátkuléēbyapojejímukonēení
kposouzeníléēebnéodpovĢdi.
Pravidelné CT/MRI vyšetƎení vprƽbĢhu léēby kdetekci
asymptomaticképrogresebysenemĢlaprovádĢt(162).
PƎi relapsu nemoci se má provést FISH vyšetƎení del (17p)
avyšetƎenímutaceTP53.

4.2.

GRADE
ÚroveŸ
Síla

EK

EK

>95%

EK

EK

>95%

EK
>75–95%

EK

EK
EK

>95%

Terapierelapsu

Doporuēení/Prohlášení
Indikacekzahájeníterapierelapsu
Jako v pƎípadĢ první linie by se pacientovi mĢla nabídnout
terapierelapsu.

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla

EK

GRADE
ÚroveŸ
Síla

EK
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>95%

Volbaterapierelapsu
Chemoimunoterapie se má upƎednostnit pƎed chemoterapií
(96).
Ͳ OS(overallsurvival,celkovépƎežití)
Ͳ PFS(progressionfreesurvival,pƎežitíbezprogrese)
Ͳ TRM (treatment related mortality, sterapií spojená
mortalita)
Ͳ Nežádoucíúēinky
VpƎípadĢpozdníhorelapsuvyžadujícíholéēbu(vícenežjeden
rok po ukonēení chemoterapie nebo více než dva roky po
ukonēeníchemoimunoterapie)bysemĢlazopakovatléēbaprvní
linie.
Jako alternativa k chemoimmunoterapii by se mĢla zvažovat
léēbanovýmilátkami(napƎ.ibrutinibem).
VpƎípadĢpozdníhorelapsuvyžadujícíholéēbuapƎítomnostidel
(17p)a/neboTP53mutacesemánabídnoutterapieibrutinibem
nebokombinovanáterapiesidelalisibem(srituximabemnebo
ofatumumabem)nebovenetoklax(102,163–167).
Ͳ OS(overallsurvival,celkovépƎežití)
Ͳ PFS(progressionfreesurvival,pƎežitíbezprogrese)
Ͳ TRM (treatment related mortality, sterapií spojená
mortalita)
Ͳ Nežádoucíúēinky
VpƎípadĢēasnéhorelapsuneborefrakterníhoonemocnĢníbez
del(17p)neboTP53mutacebysemĢlanemocnémunabídnout
léēba ibrutinibem nebo kombinovaná terapie s idelalisibem
(srituximabemneboofatumumabem).
VpƎípadĢēasnéhorelapsu/refrakterníhoonemocnĢníadetekce
del(17p)neboTP53mutace,semápacientovinabídnoutléēba
ibrutinibem,kombinovanáléēbaidelalisibsrituximabemnebo
ofatumumabem nebo léēba jinou novou látkou, napƎ.
venetoklaxem(102,163–167).
Ͳ OS(overallsurvival,celkovépƎežití)
Ͳ PFS(progressionfreesurvival,pƎežitíbezprogrese)
Ͳ TRM (treatment related mortality, sterapií spojená
mortalita)
Ͳ Nežádoucíúēinky
PƎi progresi bĢhem probíhající léēby inhibitorem kinázy
(ibrutinib,idelalisib)mánásledovat,vpƎípadĢindikaceterapie,
léēba venetoklaxem. V pƎípadĢ intolerance ibrutinibu ēi
idelalisibumĢlabybýtléēbapƎevedenanajinýinhibitorkinázy.
MožnostalogennítransplantacekrvetvornýchbunĢkbysemĢla
prodiskutovat s pacienty s CLL, kteƎí vyžadují léēbu, splŸují
kritéria pro vysoce rizikové onemocnĢní (refrakterní
onemocnĢní/ēasná progrese do 2let po chemoimunoterapii
apƎítomnost del (17p) a/nebo mutace TP53) aspƎihlédnutím
kcharakteristikám pacienta (vĢk, celkový stav akomorbidity)
podleodpovĢdinaléēbuinhibitorykinázy(ibrutinib,idelalisib)
nebojinounovoulátku,jakojenapƎ.venetoklax.
Jiné indikace pro transplantaci kostní dƎenĢ zahrnují selhání
léēbyinhibitorykinázvrelapsu,nesnášenlivostdvounebovíce
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inhibitorƽ kináz a Richterovu transformaci. Viz. kapitola
TransplantacekmenovýchbunĢk.
Léēbaibrutinibemneboidelalisibemnebovenetoklaxemsemá
ukonēitpouzetehdy,pokudsevyskytnounežádoucíúēinkynebo
progrese.

EK

EK

>95%

Terapiestarších/komorbidníchpacientƽ/pacientƽsvýznamnýmipƎidruženýmionemocnĢními
V pƎípadĢ relabované/refrakterní CLL u starších/komorbidních
pacientƽ se má zvážit s pƎihlédnutím k charakteristice
onemocnĢní (del (17p); TP53 mutace; ēas bez progrese
onemocnĢní; typ pƎedchozích terapií) léēba idelalisibem
srituximabemnebosofatumumabemēiibrutinib.
KromĢjižzmínĢnýchmožnostíléēbybysemĢlavzávislostina
povaze azávažnosti komorbidit nabídnout nemocnému
monoterapiemonoklonálníprotilátkou.
PƎi volbĢ inhibitoru kinázy se mají posoudit komorbidity
(pƎidruženáonemocnĢní)asoubĢžnĢužívanámedikace.

EK

EK

>95%

EK

EK

>95%

EK

EK

>95%


4.2.1. PostaveníudržovacíterapievléēbĢrelapsu
Ibrutinibakombinaceidelalisibsrituximabem/ofatumumabemjsouvsouēasnédobĢlékyprvnívolby
pƎi léēbĢ relapsu/refrakterní CLL. Léēba má probíhat až do progrese nemoci. Takováto terapie ale
neodpovídáklasickéudržovacíléēbĢ.
VsouēasnédobĢexistujíinterimanalýzydvourandomizovanýchstudiízkoumajícíchudržovacíterapii
s antiͲCD20 protilátkou (rituximab nebo ofatumumab) po indukci chemo(imuno)terapií. ObĢ studie
prokázalyzlepšenívpƎežitíbezprogresevpƎípadĢudržovacíléēby.Analogickylzeprotoupacientƽpo
chemoimunoterapii s relapsem/refrakterní nemocí podávat udržovací léēbu antiͲCD20 protilátkou.
ZvláštĢupacientƽspƎítomnouMRDpoindukēníterapiibymĢlabýtudržovacíléēbazvažována.

Klinickáotázkaē.5:Volbanovýchlátek
P:VšichnipacientisCLL(bezohledunavĢk,pohlavíēietnikum),unichžjeindikovánaléēba.
I: Použití nových látek v terapii CLL (inhibitory signalizace B bunĢēného receptoru nebo BclͲ2),
akcentovánoobzvláštĢupacientƽsnepƎíznivouprognózouCLL(defektygenuTP53).
C:KDPsrovnávápublikovanépostupysesouēasnýmistandardyléēby(vsouēasnédobĢbĢžnĢužívaná
chemoimunoterapie, napƎíklad režimy bendamustin a rituximab (BR) nebo fludarabin
scyklofosfamidemarituximabem(FCR)).
O:Úēinnostterapie,kterájemĢƎenáprocentemcelkovýchléēebnýchodpovĢdí,doboudoprogrese
acelkovýmpƎežitímosobsCLL.
Doporuēení/Prohlášení
Všempacientƽmsemánabídnoutléēbavrámciklinickýchstudií,
pokudjsoutytokdispozici.ZvláštĢvpƎípadĢdostupnostinových
látek má léēba v rámci klinické studie smysl pro pacienty
pƎedléēenými nĢkolika terapiemi nebo pacientƽm s rizikovými
faktory.

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla
EK

>75–95%

GRADE
ÚroveŸ
Síla

EK
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Klinickáotázkaē.6:Léēbastaršíchpacientƽ
P:Všichnistaršíakomorbidní(CIRSskóre6avyšší)pacientisCLL(bezohledunapohlavíēietnikum),
unichžjeterapieindikována.
I:TentoKDPanalyzujeinextensopublikovanézdrojedƽkazƽ(vēetnĢklinickýchstudií),kterésetýkají
indikace léēby a volby léēebných možností u starších a komorbidních pacientƽ – použití
chemoimunoterapie,novýchléēiv(inhibitorysignalizaceBbunĢēnýmreceptoremēiBclͲ2)ipodpƽrné
léēby.
C:SouēasnéstandardypéēeopacientysCLL.Srovnávánováléēivaschemoimunoterapií(BRēiFCR)ēi
terapiíkortikoidy.
O:Úēinnostterapieustaršíchakomorbidníchnemocných,kterájemĢƎenámíroucelkovýchléēebných
odpovĢdí,doboudoprogreseacelkovýmpƎežitímosobsCLL.
6.1.

Terapie mladých pacientƽ/pacientƽ vdobrém stavu (fit) versus terapie starších
pacientƽ/pacientƽ ve špatném stavu (unfit) & komorbidních pacientƽ (s významnými
pƎidruženýmionemocnĢními)

Doporuēení/Prohlášení
Pacientƽm v dobrém stavu s minimem komorbidit (bez
významných pƎidružených onemocnĢní) bez del (17p) a/nebo
TP53mutacedovĢku65letsemánabídnoutjakoléēbaprvní
linieintenzivnĢjšíchemoimunoterapiesestávajícízpurinového
analogafludarabinu,alkylaēnílátkycyklofosfamiduaantiͲCD20
protilátkyrituximabu(FCR).
Pacientƽm v dobrém stavu s minimem komorbidit (bez
významných pƎidružených onemocnĢní) bez del (17p) a/nebo
TP53 mutace starších 65 letse mánabídnoutjako léēba první
linie chemoimunoterapie sestávající zbendamustinu a antiͲ
CD20protilátkyrituximabu(BR)(81–83,111).
Ͳ OS(overallsurvival,celkovépƎežití)
Ͳ PFS(progressionfreesurvival,pƎežitíbezprogrese)
Ͳ TRM (treatment related mortality, sterapií spojená
mortalita)
Ͳ Nežádoucíúēinky
Pacientƽm starším nebo komorbidním (s významnými
pƎidruženýmionemocnĢními)semánabídnoutménĢintenzivní
chemoimunoterapie sestávající z chlorambucilu v kombinaci
santiͲCD20 protilátkou (rituximab, ofatumumab nebo
obinutuzumab) nebo alternativnĢ bendamustin s antiͲCD20
(84–86,112,113).
Ͳ OS(overallsurvival,celkovépƎežití)
Ͳ PFS(progressionfreesurvival,pƎežitíbezprogrese)
Ͳ TRM (treatment related mortality, sterapií spojená
mortalita)
Ͳ Nežádoucíúēinky
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Geriatrickéhodnocení

Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ

UstaršíchpacientƽsCLL(ш65let)bysemĢlopƎedzahájením
léēbyprovéstgeriatrickéhodnoceníscílemrozšíƎitpodkladypro
výbĢrvhodnéantileukemickéterapie.
Geriatrické hodnocení pƎed léēbou by mĢlo specificky
kvantifikovat komorbidity, kognitivní, pohybový a nutriēní
deficit, stejnĢ jako autonomní deficity pomocí vhodných
testovacíchnástrojƽ.


6.3.

AWMF
Síla
EK

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK

>95%

EK

EK

>95%

DalšílaboratorníapƎístrojovávyšetƎeníustaršíchpacientƽ

Doporuēení/Prohlášení
U starších pacientƽ s CLL (ш 65 let) by se mĢla provést další
laboratorní apƎístrojová vyšetƎení k odhalení orgánových
dysfunkcí pouze tehdy, jsouͲli pƎítomny klinicky relevantní
komorbidity; vyšetƎení by se nemĢla indikovat pƎed léēbou
paušálnĢ.

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla
EK

GRADE
ÚroveŸ
Síla

EK

>95%

Klinickáotázkaē.7:Významtransplantacekrvetvornýchkmenových
bunĢk
P:VšichnipacientisCLL(bezohledunapohlavíēietnikum),unichžjetransplantacezvažována.
I:AlogennítransplantacekrvetvornýchkmenovýchbunĢkuCLLporežimusredukovanouintenzitou.
C: Souēasné standardy péēe o pacienty s CLL, zahrnující chemoimunoterapii a terapii novými léēivy
(inhibitory signalizace B bunĢēným receptorem ēi BclͲ2), nebo alogenní transplantace krvetvorných
kmenovýchbunĢkpomyeloablativnímrežimu.
O:Úēinnosttransplantace,kterájemĢƎenámíroucelkovýchléēebnýchodpovĢdí,doboudoprogrese
acelkovýmpƎežitímosobsCLL.
7.1.

IndikacekalogennítransplantacikrvetvornýchkmenovýchbunĢkuCLL

Doporuēení/Prohlášení
U refrakterního onemocnĢní a u geneticky definované vysoce
rizikové CLL by se mĢlo uvažovat o alogenní transplantaci
krvetvornýchkmenovýchbunĢk.
U pacientƽ s dokumentovaným selháním léēby ibrutinibem
nebo idelalisibem (s rituximabem nebo ofatumumabem)
vsituaci relapsu by se mĢlo uvažovat po nasazení záchranné
(salvage)terapieonáslednéalogennítransplantacikmenových
bunĢk.

7.2.

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla
EK

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK

>95%

EK

EK

>95%

ProvedenítransplantacekrvetvornýchbunĢk

Doporuēení/Prohlášení
Transplanataēní pƎíprava pacientƽ s CLL, kteƎí odpovídají na
léēbu, by se mĢla provést režimem s redukovanou intenzitou
(reducedintensityconditioning,RIC).

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla
EK

>95%

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK

178

VĚSTNÍK MZ ČR

TransplantaēnípƎípravapacientƽsrefrakterníCLLbymohlabýt
provedenamyeloablativnímrežimem.

EK
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EK

>95%

PƎípravnýrežim
Žádná studiedosud neprokázala výhodukonkrétníhotypuRIC
uCLL.
Kombinace fludarabinu s alkylaēními látkami (busulfan,
treosulfan, cyklofosfamid) nebo s celotĢlovým ozáƎením
sredukovanouintenzitoubysemĢlaupƎednostnit.

EK

EK

>95%

Typdárce:HLAͲidentickýsourozenecversusshodnýnepƎíbuznýdárce
HLAͲidentickýsourozenecbysemĢlvždypreferovatjakodárce
ualogennítransplantacekmenovýchbunĢkuCLL.

EK

EK

>95%



Klinickáotázkaē.8:TerapieRichterovasyndromu
P:VšichnipacientisRichetrovýmsyndromem.
I:IndikaceléēbyavolbyléēebnýchmožnostíuRichterovasyndromu.PoužitírežimuRͲCHOP.
C:DalšírežimypoužívanévterapiiRichterovasyndromu,napƎíkladrežimyzaloženénapodáníplatiny.
O: Úēinnost terapie Richterova syndromu, která je mĢƎená mírou celkových léēebných odpovĢdí,
doboudoprogreseacelkovýmpƎežitímosobsCLL.
8.1.

Diagnostika

Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

Symptomyalaboratornínálezy
CharakteristicképroRichterovutransformacijsousystémové(B)
symptomyarychlézhoršenícelkovéhostavu.Hlavnímnálezem
je rychlé zvĢtšení nodální nebo extranodální nádorové masy;
ēastézdvojnásobenínejvĢtšílézebĢhem3mĢsícƽ.NejvĢtšíléze
by se mĢly použít jako kontrolní léze pro následné hodnocení
prƽbĢhuonemocnĢní.

EK
>95%

EK

Zobrazovacídiagnostika
PropƎesnéstanovenírozsahunemociaurēenímístavhodného
probiopsiisemáprovéstCT/MRI.
BĢhem biopsie by se mohl použít ultrazvuk a/nebo CT jako
užiteēnémetodykontrolymístaodbĢru.
FDGͲPET/CTmávysokounegativníprediktivníhodnotu.Pokud
je obtížné vybrat optimální lézi pro biopsii pro multifokální
postižení,mĢlobysepoužítFDGͲPET/CTjakovodítko.

EK
>95%

EK
>95%

EK
>95%

EK
EK

EK

Histologickádiagnostika
Richterova transformace se má histologicky potvrdit.
Histopatologická diagnóza by mĢla být provedena biopsií
lymfatickéuzlinynebojinéhopostiženéhoorgánu.Pokudjeto
možné, má biopsie zahrnovat celou lymfatickou uzlinu nebo
dostateēný tkáŸový materiál (napƎíklad biopsie vĢtší jehlou).
Aspiracetenkoujehlou(cytologie)nenídostateēná.

EK
>95%

EK
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Primární stanovení diagnózy Richterovy transformace by se
mĢlo provést nebo potvrdit patologem s prokazatelnými
zkušenostmisdiagnostikoulymfomƽ.

EK

EK

>95%

Imunhistochemie
Imunohistochemický panel by mĢl v pƎípadĢ Richterova
syndromu zahrnovat testování CD20 antigenu (terapeutická
cílovástruktura).

EK

EK

>95%

Molekulárnípatologie
Klinický význam má zjištĢní, zda je Richterova transformace
klonálnĢ odvozena z CLL. Diagnostika má proto zahrnovat
molekulární analýzu klonálního vztahu, pokud je pƎítomen
vstupní vzorek CLL z doby diagnózy nemoci. Je to dƽležité
diferenciálnĢdiagnostickyiprognosticky.

8.2.

EK

EK

>95%

Terapie

Doporuēení/Prohlášení
Léēba RT má vycházet z principƽ léēby agresivního nonͲ
HodgkinovalymfomuzBͲbunĢk.
V závislosti na pƎedchozích terapiích a profilu nežádoucích
úēinkƽbymĢlybýtpoužíványrežimysantracyklinem(napƎ.RͲ
CHOP)neboplatinou(napƎ.OFAR).
Alogenní transplantace krvetvorných kmenových bunĢk mƽže
prodloužit trvání remisie a pƎežití v souvislosti s RT a má se
nabídnoutvhodnýmpacientƽm.
Alogenní transplantace krvetvorných kmenových bunĢk by se
mĢlaprovéstuRTjakokonsolidace.
PƎi nevhodnosti alogenní transplantace krvetvorných
kmenovýchbunĢknebochybĢjícímdárcibysemohlapodávat
vysokoͲdávková chemoterapie sautologní transplantací
krvetvornýchkmenovýchbunĢk.
Pokud jde o další léēebné modality, jako jsou kinázové
inhibitory, nová generace antiͲCD20 protilátek nebo pƎístupƽ
založených na podání imunitních bunĢk (CARͲT), vēetnĢ jejich
kombinacíschemoterapií,ještĢnebylouēinĢnožádnékoneēné
rozhodnutí. Pacientƽm s RT se má nabídnout terapie v rámci
klinické studie, pokud je tato k dispozici a žádná vyluēovací
kritérianebránípacientovivúēasti.

Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla
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EK
>95%

GRADE
ÚroveŸ
Síla

EK

Klinickáotázkaē.9:Terapieautoimunitnícytopenie
P:VšichnipacientisCLLaautoimunitnícytopenií.
I:IndikaceléēbyautoimunitníchcytopeniíuCLLaléēbakortikoidy.
C:Ostatníléēebnémožnostiproautoimunitnícytopenie(intravenózníimunoglobuliny,monoklonální
protilátky).
O: Úēinnost terapie autoimunitní cytopenie, která je mĢƎená mírou celkových léēebných odpovĢdí,
doboudoprogreseacelkovýmpƎežitímosobsCLL.
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Autoimunitníhemolytickáanémie(AHA)

Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

Diagnostika
V pƎípadĢ nevysvĢtleného snížení hemoglobinu, zejména
upacientƽ sindolentním prƽbĢhem CLL, by se mĢla zvážit
diagnóza AIHA s ohledem na ostatní možné diferenciální
diagnózy.
VpƎípadĢpodezƎenínaAIHAbysemĢlprovéstCoombsƽvtest
adále laboratorní biochemické vyšetƎení (nekonjugovaný
bilirubin, LDH, haptoglobin) a urēení poētu retikulocytƽ
aerytrocytárníchfragmentƽ.
PƎietiologickynejasnéanemiibysemĢlprovéstnátĢrperiferní
krveaaspiracenebobiopsiekostnídƎenĢ.

EK

EK

>75–95%

EK

EK

>75–95%

EK

EK

>75–95%

9.2.
Imunitnítrombocytopenie
9.2.1. Diagnostika
Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

Diagnostika
UpacientƽsCLLbysemĢlapƎikaždémizolovanémsníženípoētu
trombocytƽ o polovinu ve srovnání s výchozí hodnotou nebo
pod 100 x 109/l v krevním obrazu zvážit pƎítomnost imunitní
trombocytopenie.
PƎed provedením další diagnostiky by se mĢla vylouēit
pseudotrombocytopenie zpƽsobená odbĢrem do heparinové
nebocitrátovékrve.
Diferenciálnídiagnózysemajívylouēitpodrobnouanamnézou,
fyzikálnímasonografickýmvyšetƎením,biochemickýmkrevním
testem, nátĢrem periferní krve, aspirací nebo biopsií kostní
dƎenĢ,virologickýmitestyabakteriologickýmvyšetƎením.

9.3.

EK

EK

>75–95%

EK

EK

>75–95%

EK

EK

>75–95%

Terapieautoimunitnícytopenie

Doporuēení/Prohlášení

Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

Terapieautoimunitníhemolytickéanémieaimunitnítrombocytopenie
Pacienti se symptomatickou autoimunitní cytopenií
asociovanousCLL(známkykrvácení,symptomatickáanémie)by
semĢlinejdƎíveléēitprednisonemvdávce1–1,5mg/kgtĢlesné
hmotnosti.
UimunitnítrombocytopenieskrvácenímstupnĢIIIͲIVbysemĢl
podávat polyvalentní imunoglobulin v dávce 0,4 g/kg tĢlesné
hmotnosti dennĢ po dobu 2–5 dní; jeͲli to nutné, pak
ivkombinacistrombokoncentrátem.
Upacientƽsesteroidrezistentnísymptomatickouautoimunitní
cytopeniíbysemĢlazvážitléēbapolyvalentnímiimunoglobuliny
neborituximabemvdávce375mg/m2podávanýmvtýdenních
intervalech.
Cyklospori A (CsA) vdávce 5–8 mg/kg/den scílovou
plazmatickouhladinou100–150ng/ml,stejnĢjakomykofenolát

4

B

EK

ْٓٓٓ

ј?

EK

>75–95%

4

0

ْٓٓٓ

?

2b

0

ْْٓٓ

?
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mofetil(MMF),azathioprinacyklofosfamidbysemĢlzvažovat
proléēbuautoimunitnícytopenie.
Terapierefrakterníautoimunitníhemolytickéanémieaimunitnítrombocytopenie
V léēbĢ refrakterní autoimunitní cytopenie by se mĢla použít
antiͲCD52 protilátka alemtuzumab nebo režimy s kortikoidy
(RCD,RCVP,RͲCHOP).
U pacientƽ se steroidrezistentní autoimunitní hemolytickou
anémií nebo imunitní trombocytopenie by se mĢlo uvažovat
osplenektomii, pokud všechna ostatní výše uvedená
terapeutickádoporuēeníselhalanebonejsouvhodná.
Purinová analoga by se nemĢla používat jako monoterapie
autoimunitníhemolytickéanémieaimunitnítrombocytopenie.

2baž3b

0

ْْٓٓ
až
ْٓٓٓ

3b

0

ْٓٓٓ

EK

?

?

EK

>75–95%

9.4.
Evansƽvsyndrom
StejnĢ jako pƎi samostatné autoimunitní anémii nebo trombocytopenii by mĢly být použity výše
uvedenédiagnostickékrokykvylouēenímožnýchdiferenciálníchdiagnóz.Terapiejeshodná.
9.5.

istáaplázieerytropoézy(PRCA;pureredcellanaemia)

Doporuēení/Prohlášení

Oxford
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

DiagnostikaPRCA
NadiagnózuPRCAbysemĢlopomýšletukaždéhopacientasCLL
sanémiíasníženýmpoētemretikulocytƽ.

EK

EK

>75–95%

Diagnostika PRCA u pacientƽ s CLL a souēasnou anémií se má
provést peēlivĢ, aby se vylouēily potenciální diferenciální
diagnózy,kterémohouvyžadovatjinouléēbu.

EK

EK

>75–95%

TerapiePRCA
PokudjePRCAasociovanásCLLpƎítomnabezdalšíchpƎíznakƽ
CLL avyžaduje léēbu, mĢla by se nejdƎíve zahájit léēba
prednisonem(1mg/kg/den).
CyklosporinAsemƽžepoužítkléēbĢPRCAasociovanésCLL.

4

B

ْٓٓٓ

ј?

4

0

ْٓٓٓ

?

Cyklosfamid, antithymocytární globulin (ATG), rituximab,
alemtuzumab, intravenózní imunoglobuliny nebo kombinace
tĢchtolékƽbysemĢlazvažovatpƎiléēbĢPRCAasociovanésCLL.
Purinová analoga jako monoterapie PRCA by se nemĢla
používat.

9.6.

EK

EK

>75–95%

EK

EK

>75–95%

TerapiecytopeniepƎiaktivníCLL

Doporuēení/Prohlášení

Oxford
ÚroveŸ

PokudautoimunitnícytopenieuaktivníCLLvyžadujeléēbu,má
seléēitizákladníonemocnĢní.
Kombinace bendamustinu a rituximabu (BR) a jiných
chemoimunoterapií se mƽže použít k léēbĢ autoimunitních
cytopeniíuCLLvyžadujícíléēbu.

AWMF
Síla
EK

EK

>75–95%

3b

GRADE
ÚroveŸ
Síla

0

ْٓٓٓ

?
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Klinickáotázkaē.10:Podpƽrnáléēba
P:VšichnipacientisCLL(bezohledunavĢk,pohlavíēietnikum).
I:PodpƽrnáléēbaimunoglobulinyatransfuznímipƎípravky.
C:Profylakticképodáváníantibiotikaantimykotikaavakcinacepacientƽ.
O:Úēinnostpodpƽrnéléēby,kterájemĢƎenámírouinfekēníchkomplikací,krvácivýchprojevƽnebo
poētyhospitalizací.
10.1.

Významimunoglobulinƽ

Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla

ProfylakticképodáníintravenózníhoimunoglobulinubysemĢlo
použítuvybranýchpacientƽsCLLspƎedchozímibakteriálními
životohrožujícímiinfekcemiahladinouIgGvsérunežšínež3g/l.
DávkováníseƎídíúēinnostíahladinamiIgGanemĢlobybýtnižší
než250mg/kgpodávanýchkaždé3–4týdny(384).
ْٓٓٓ
Ͳ Infekce
Ͳ Nežádoucíúēinky
ْٓٓٓ

10.2.

VprofylaxiinfekcepƎiterapiikonkrétnímiléēivy(napƎ.idelalisib,
alemtuzumab)semádƽslednĢdodržovatdoporuēenítýkajícíse
tĢchtoléēiv.
Kvantifikace CD4+ T lymfocytƽ prƽtokovou cytometrií pƎi a po
léēbĢ látkami zpƽsobujícími výraznou lymfopenii by se mĢla
použítkodhadudélkyprofylaktickéterapie.

ْٓٓٓ
ْٓٓٓ

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla
EK

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK

>95%

EK

EK

>95%

Sport

Doporuēení/Prohlášení
IndividuálnĢ pƎizpƽsobená pravidelná tĢlesná aktivita pro
pacienty shematologickými malignitami pƎíznivĢ ovlivŸuje
svelmi vysokou pravdĢpodobností výsledky specifické
onkologické léēby z hlediska kvality života a únavy. Vzhledem
ktomu,žeCLLjeonemocnĢnístaršíchpacientƽ,kdenehybnost
mƽže rychle vést ke ztrátĢ svalové hmoty, mĢlo by se tĢmto
pacientƽm dát odpovídající doporuēení týkající se fyzické
aktivity(391).
Ͳ Mortallita
Ͳ Kvalitaživota
Ͳ Únava
Ͳ Nežádoucíúēinky

10.4.

ј?

B

ProfylaxeinfekcevrámcispecifickéléēbyCLL

Doporuēení/Prohlášení

10.3.

GRADE
ÚroveŸ
Síla

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

ј?

B
ْْْٓ
ْْٓٓ
ْْْٓ
ْْٓٓ

ْْْٓ
ْْٓٓ
ْْْٓ
ْْٓٓ

DoplŸkovéaalternativníléēebnépostupyavýživa

Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

DoplŸkovéaalternativníléēebnépostupy
LékaƎbĢhemkonzultacespacientembysemĢlcílenĢptátna
témadoplŸkovýchaalternativníchléēebnýchpostupƽ.

EK
>95%

EK
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OšetƎující lékaƎ se má cílenĢ ptát na souēasnĢ užívané léky
(vēetnĢ lékƽ bez pƎedpisu a doplŸkƽ stravy) a na stravovací
návyky.
OdalternativníchlékaƎskýchpƎístupƽsemápacientodrazovat
kvƽlinedostatkudƽkazƽoúēinnostitĢchtopostupƽ.
Nebyl prokázán terapeutický pƎínos výživových doplŸkƽ,
imunostimulaēních pƎípravkƽ, fytoterapeutik, tradiēní ēínské
medicíny,homeopatie,hypnózy,vizualizace,akupunkturynebo
hojivýchdotekƽ(healingtouch).
ZvláštĢkvƽliimunomodulaēnímuúēinkuanemožnostiposoudit
riziko léēby se nemá u pacientƽ s CLL provádĢt léēba jmelím
(Viscumalbum).

EK

EK

>95%

EK

EK

>95%

EK

EK

>95%

EK

EK

>95%

Výživa
BĢhem chemoterapie nebo radioterapie by se mĢla podávat
vyvážená strava (vitaminy a stopové prvky, aminokyseliny,
mastné kyseliny a rostlinné látky) podle fyziologických potƎeb
nemocného a pokud možno prostƎednictvím pƎirozených
potravin. Jak pro pƎíjem pƎípravkƽ s vitamíny nebo stopovými
prvky, tak pro zvláštní „diety pro onkologicky nemocné“
neexistují dostateēné dƽkazy, které by ospravedlnily jejich
použití.
ZjištĢné deficity vitamínƽ (napƎ. nedostatek vitamínu D) by se
mĢlysubstituovat.
PokudsevyskytnepodezƎenínapodvýživu(jenutnýpravidelný
screening),mĢlobysenejprveprovéstdietníporadenstvíapƎi
nedostateēnémperorálnímpƎíjmupakpokusozajištĢnívýživy
pomocí speciálních pƎípravkƽ (tekutá výživa, rozpustné
prostƎedkyobsahujícíbílkovinynebocukry).
Nemocným se má nabízet výživové poradenství k zajištĢní co
nejpƎirozenĢjšíavyváženéstravyzabraŸujícívznikupodvýživy.

EK

EK

>95%

EK

EK

>95%

EK

EK

>95%

EK

EK

>95%

NutriēnístavbysemĢlpravidelnĢzaznamenávat.

EK

EK

>95%


10.5.

FaktoryovlivŸujícíkvalituživota

Doporuēení/Prohlášení
Pokud jde o kvalitu života, mĢly by se systematicky sledovat
nežádoucíúēinkyterapieahledatƎešení,jakjezmírnit.
Odborníci na psychosociální nebo psychoonkologické
ageriatricképoradenstvíapodporubymohlipomoctpƎizjištĢní
problémƽajejichƎešení.

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla
EK

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK

>95%

EK

EK

>95%


10.6.

VýznampaliativníchopatƎení

Doporuēení/Prohlášení
Všichni pacienti spokroēilou a symptomatickou CLL se mají
informovatopaliativnípéēi.

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla
EK

>95%

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK
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Klinickáotázkaē.11:asovýplánarozsah
P:VšichnipacientisCLL(bezohledunavĢk,pohlavíēietnikum).
I:TƎímĢsíēníintervalykontrolkrevníhoobrazuaklinickýchvyšetƎení.
C:ŠestimĢsíēníintervalkontrolkrevníhoobrazuaklinickéhovyšetƎení.
O:VýstupemtohotoKDPjezajištĢnísledováníanáslednépéēevycházejícízmoderníchpoznatkƽpro
všechnypacientysCLLvevšechregionecheskérepubliky.
11.1.

Následnápéēe

Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

Kontrolypoprotinádorovéterapii
V prvním roce po chemoterapii/chemoimunoterapii se mají
všichnipacientisledovatikaždé3mĢsíce.
PƎi výskytu toxicity po protinádorové terapii se mají intervaly
kontrolindividuálnĢupravit.
BĢhem léēby inhibitory kináz by se mĢly provádĢt pravidelné
atrvalé kontroly, aby se vēas zachytila pƎípadná progrese, ale
iobtížepacientapƎiužívánílékƽ.
PƎípadnáúpravaintervalukontrolavyšetƎeníbymĢlaodrážet
stavremise,prognostickéfaktoryapotƎebypacienta.

EK
>75–95%

EK
>95%

EK
>75–95%

EK
>75–95%

EK
EK

EK

EK

NáslednápéēepƎidosaženíkompletníremise(CR)
U pacientƽ s klinickou CR, zejména pƎi souēasnĢ pƎíznivých
prognostických faktorech (mutovaný IGHV, nepƎítomná TP53
mutace/delece, nepƎítomná del (11q)), by se mohla, po
ēastĢjších tƎímĢsíēních kontrolách v prvním roce pro možné
komplikace, provádĢt následná vyšetƎení od druhého roku
vintervalechpo6mĢsících.

EK
>75–95%

EK

NáslednápéēepƎiparciálníremisi(PR)
Pacienti, u nichž je terapeutickým cílem je pouze kontrola
onemocnĢnízdƽvodupƎidruženýchonemocnĢníēivĢkuakteƎí
kvƽli tomu ēi kvƽli pƎítomnosti nepƎíznivých prognostických
faktorƽ (nemutovaný IGHV, TP53 mutace/deletace) dosáhli
pouzeparciálníremise,atímvyššípravdĢpodobnostirelapsu,by
se mĢli sledovat ēastĢji. Doporuēují se kontroly trvale ve
tƎímĢsíēníchintervalech.

EK
>75–95%

EK

Diagnostikavrámcináslednépéēe
Pro detekci možného relapsu se mají pƎi následném vyšetƎení
specialistou provést tato vyšetƎení: anamnéza, fyzikální
vyšetƎení,vyšetƎeníkrevníhoobrazusdiferenciálnímrozpoētem
leukocytƽabiochemickévyšetƎenízperiferníkrve.
FyzikálnívyšetƎeníbymĢlozahrnovathodnocenívšechlokalizací
lymfatickýchuzlinavyšetƎeníjaterasleziny.
Pravidelné zobrazení CT/MRI by se nemĢlo provádĢt, pokud
nedošlokRichterovĢtransformaci.
PodlepotƎebybysemĢlopoužítultrazvukovévyšetƎeníbƎicha
kposouzenívelikostijater,slezinyabƎišníchlymfatickýchuzlin.

EK
>75–95%

EK
>75–95%

EK
>95%

EK
>95%

EK

EK
EK
EK
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VyšetƎení MRD, fluorescence in situ hybridizace (FISH) nebo
mutaēní analýzy (s výjimkou analýz pƎed zahájením nové
terapie)bysenemĢloprovádĢtmimoklinickéstudie.

11.2.

185

VĚSTNÍK MZ ČR

EK
>75–95%

EK

Prevence,incidenceavēasnádetekcesekundárníchmalignit

Doporuēení/Prohlášení
Vzhledem ke zvýšenému riziku sekundárních malignit mají
všichnipacientisCLLvyužívatnabízenýchavĢkuodpovídajících
screeningovýchprogramƽ.
Pacientƽm s CLL se má doporuēovat pravidelná návštĢva
udermatologaapravidelnésamovyšetƎeníkƽže.
Všem pacientƽm se má doporuēit, aby se zdrželi užívání
nikotinu.
PƎíēinadéletrvajícímyelosuprese(>8týdnƽ)poléēbĢFCRnebo
po dalších intenzivních chemoimunoterapiích by se mĢla
objasnitpunkcíkostídƎenĢ.

GRADE
ÚroveŸ

AWMF
Síla
EK

>95%

EK
>75–95%

EK
>75–95%

EK
>75–95%

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK

EK
EK

EK

11.3. Vakcinace
Pacienti mohou být oēkováni, nejsouͲli léēeni. Po léēbĢ rituximabem je vhodné vakcinovat až za 6
mĢsícƽpojejímskonēení.PoléēbĢanalogynukleosidƽmusíbýtpoukonēeníterapiezkontrolována
hladinaprotilátekaprovedenarevakcinace.


Kompletní klinický doporuēený postup pro diagnostiku, terapii a následnou péēi u pacientƽ
schronickoulymfocytárníleukémií(CLL)jedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/kdpͲproͲdiagnostikuͲterapiiͲnaslednouͲpeciͲuͲpacientuͲsͲ
chronickouͲlymfocytarniͲleukemiiͲcllͲfinal.pdf
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Úvod
UPOZORN NÍ:
TENTO MATERIÁL JE KLINICKÝM SOUHRNEM KLINICKÉHO DOPORUENÉHO POSTUPU, KTERÝ MÁ
SLOUŽIT ZDRAVOTNÍKpM JAKO PODKLAD PRO RYCHLÉ KLINICKÉ ROZHODOVÁNÍ. VŠECHNA
DOPORUENÍ JSOU VYTVO\ENA NA ZÁKLAD  NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH V DECKÝCH DpKAZp
VDANÉMASEPODLENÁRODNÍMETODIKYTVORBYKDP. Kompletníklinickýdoporuēenýpostup
pro Ischemickou cévní mozkovou pƎíhodu nebo tranzitorní ischemickou ataku kardioembolické
etiologieajejichsekundárníprevencejedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/ischemickaͲcevniͲmozkovaͲprihodaͲneboͲtranzitorniͲischemickaͲ
atakaͲkardioembolickeͲetiologieͲjejichͲsekundarniͲprevenceͲfinal.pdf
NejēastĢjším typem ischemické cévní mozkové pƎíhody (iCMP) je kardioembolická CMP a její
nejēastĢjšípƎíēinoujenevalvulárnífibrilacesíní(FS)nebofluttersíní.FSjenejēastĢjšíarytmiívdospĢlé
populaci.ProprimárníasekundárníprevenciiCMPupacientƽsFSjeindikovánaantikoagulaēníterapie
antagonistouvitamínuK(warfarin)nebopƎímýmiperorálnímiantikoagulancii(DOAC;angl.directoral
anticoagulants) inhibitory faktoru Xa (apixaban, edoxaban, rivaroxaban) a inhibitorem faktoru IIa
(dabigatran).
Tento klinický doporuēený postup je adaptací kapitoly Sekundární prevence, antikoagulaēní léēba
zClinical Guidelines for Stroke Management 2017 vytvoƎeného australskou národní charitativní
organizacíStrokeFoundation.HlavnímcílemtohotoKDPjeposkytnoutdoporuēenípropéēiodospĢlé
pacientysiCMPaTIAzaloženénanejlepšíchdostupnýchdƽkazech.


MetodologietvorbyzdrojovéhoKDP
DetailnĢjšívysvĢtlenímetodologickéhopostupujeuvedenovplnéverziKDP.
KDPbylvytvoƎenpodlemetodologieNHMRCametodologieGRADEWorkingGroupsvyužitímaplikace
MAGIC.TentoKDPobsahujedoporuēenízaloženánavĢdeckýchdƽkazechdlemetodikyGRADEadále
pakkonsensuálnídoporuēení.
ÚroveŸvĢdeckýchdƽkazuasíladoporuēeníbylaklasifikovánapodlemetodikyGRADEWorkingGroup
jeoznaēenosymboly(vizTabulka1a2).
Tabulka1.KlasifikaceúrovnĢdƽkazƽdleGRADE
Kvalitadƽkazƽ
Vysokákvalita/high
StƎedníkvalita/moderate
Nízkákvalita/low
Velminízkákvalita/verylow

VysvĢtlení
Další výzkum velmi nepravdĢpodobnĢ zmĢní spolehlivost
odhaduúēinnosti.
DalšívýzkumpravdĢpodobnĢmƽžemítvlivnaspolehlivost
odhaduúēinnostiamƽžezmĢnitodhad.
Další výzkum velmi pravdĢpodobnĢ má dƽležitý vliv na
spolehlivostodhaduapravdĢpodobnĢzmĢníodhad.
Jakýkolivodhadúēinnostijevelminespolehlivý.

Symbol
ْْْْ
ْْْٓ
ْْٓٓ
ْٓٓٓ
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Tabulka2.KlasifikacesílyaformulacedoporuēenídleGRADE.
Síladoporuēení
SilnédoporuēeníPRO
Slabé/podmínĢnédoporuēeníPRO
Slabé/podmínĢnéPROTI
SilnédoporuēeníPROTI

Symbol
nn
n?
p?
pp

ZpƽsobvyjádƎení
doporuēenoudĢlat
navrženoudĢlat
navrženonedĢlat
doporuēenonedĢlat


Konsenzuálnídoporuēení(EK)bylavytvoƎenavpƎípadĢ,ženebyldostatekdƽkazƽnebojejichkvalita
bylanízká,aleskupinatvƽrcƽcítilapotƎebudoporuēenívytvoƎit.TakovádoporuēeníbylavytvoƎena
metodoukonsensunebojakoexpertnídoporuēení.
Stanoviska (ST) odborníkƽ byla vytvoƎena pro témata, u kterých nebylo provedeno systematické
vyhledáváníliterárníchzdrojƽ,ajsouspíšedoplŸkové.
Praktické informace je oddíl obsahující informace, které nebyly pƎedmĢtem systematického
vyhledávání, ale skupina pro tvorbu KDP je považuje za relevantní. Proto je na základĢ konsenzu
zaƎadiladoKDP.


Guideline(klinické)otázky/oblasti
Které intervence zlepšují výsledky péēe u pacientƽ po ischemické cévní mozkové pƎíhodĢ nebo TIA
kardioembolickéetiologie?


Doporuēení
Klinickáotázkaē.1
P:DospĢlísischemickoucévnímozkovoupƎíhodouanevalvulárnífibrilacísíní(FS)
I:PƎímáperorálníantikoagulancia(DOAC;angl.directoralanticoagulants)
C:Warfarin
Doporuēení/Prohlášení
Pro dlouhodobou sekundární prevenci u pacientƽ po ischemické cévní mozkové
pƎíhodĢneboTIAsfibrilacísíní(paroxysmálnínebopermanentní)jsoudoporuēena
perorálníantikoagulancia.
Upacientƽsnevalvulárnífibrilacísínísdostateēnýmirenálnímifunkcemijevhodné
zahájeníléēbypƎímýmiperorálnímiantikoagulanciipƎedwarfarinem.
UpacientƽsvalvulárnífibrilacísínínebonedostateēnýmirenálnímifunkcemibymĢl
být použit warfarin (cílové INR 2,5; rozmezí 2,0–3,0). U pacientƽ s mechanickými
srdeēnímichlopnĢminebojinýmiindikacemiantikoagulaēníléēbybymĢlbýtpoužit
warfarin.

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْْْْ

nn

ْْْْ

nn

ْْْْ

nn


Praktickéinformace
ValvulárníFSjedefinovánajakoFSza pƎítomnosti mechanické chlopennínáhradynebopƎistƎednĢ
tĢžké až tĢžké mitrální stenóze. U pacientƽ s mechanickými srdeēními chlopnĢmi nebo jinými
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indikacemi antikoagulaēní léēby by mĢl být použit warfarin s cílovým INR podle použitého typu
chlopennínáhrady.
Sníženérenálnífunkce
PƎizvažováníterapiepƎímýmiperorálnímiantikoagulanciibymĢlabýtstanovenaclearancekreatininu
podleCocroftovaͲGaultovavzorce.StanovenéeGFRnenídostateēnĢpƎesné.Prosprávnédávkování
jednotlivýchpƎípravkƽvevztahukeclearancekreatininujenutnévyužítinformaceoléēivémpƎípravku.
UpacientƽsnevalvulárníFSamírnĢnebostƎednĢzávažnĢsníženými(renálnímifunkcemiclearance
kreatininu30ml/min)bymĢlobýtupƎednostnĢnozahájeníléēbypƎímýmiperorálnímiantikoagulancii
pƎed warfarinem. U pacientƽ s nevalvulární FS a závažnĢ sníženými renálními funkcemi (clearance
kreatininu15–29ml/min)mƽžebýtpoužitapixaban,edoxabanneborivaroxabanvredukovanédávce
nebowarfarin(cílovéINR2,5;rozmezí2,0–3,0).Upacientƽsclearancekreatininu<15ml/minnebo
vdialyzaēním programu nejsou dostateēné dƽkazy o úēinnosti a bezpeēnosti antiakoagulaēní léēby
anemĢlabybýtpoužívána.
Minimalizacerizikakrvácení
MĢlybybýtaktivnĢsledoványaléēenyovlivnitelnérizikovéfaktorykrvácení,vēetnĢintenzivníkontroly
krevníhotlaku,vyvarovánísesouēasnéantiagregaēníléēbyasníženípƎíjmualkoholunaminimum.
PostuppƎikrvácení,zvráceníúēinku,antidota
PƎi krvácení bĢhem antikoagulaēní léēby DOAC je prvním opatƎením lék vysadit. Pokud je nutnost
okamžitéhoukonēeníantikoagulaēníhoefektu,lzepodatvpƎípadĢdabigatranuspecifickouprotilátku
idarucizumab. Bylo prokázáno, že idarucizumab dokáže úspĢšnĢ zvrátit úēinek dabigatranu.
Idarucizumab byl schválen Státním ústavem pro kontrolu léēiv a je dostupný v eské republice.
Idarucizumab podáváme pƎi závažném nebo život ohrožujícím krvácení a/nebo pƎi nutnosti zrušit
okamžitĢúēinekantikoagulaēníléēbyvdávce2x2,5g.
Zvlášƛrizikovéskupinypacientƽ
RegistraēnístudiesjednotlivýmiDOACposkytlyƎaduúdajƽobezpeēnostiantikoagulaēníléēbyuzvlášƛ
rizikovýchskupinpacientƽ.NejēastĢjšírizikovouskupinoujsoupacientivyššíhovĢku.VestudiiREͲLY
sdabigatranem byla pro dávku 150 mg dvakrát dennĢ prokázána statisticky významná redukce
systémové embolizace a CMP oproti warfarinu u pacientƽ starších 75 let (HR 0,67, 0,49–0,90)
anevýznamnýtrendprodávku110mg(HR0,88,0,66–1,17).Vestejnépopulacipacientƽstaršíchnež
75let,pakbylypodobnĢefektivníixabany–apixaban(HR0,71,0,53–0,95),edoxaban(HR0,83,0,66–
1,04)irivaroxaban(HR0,80,0,63–1,02).
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Klinickáotázkaē.2
P:DospĢlísischemickoucévnímozkovoupƎíhodou
I:Warfarin
C:Antiagregancia
Doporuēení/Prohlášení
Rozhodnutí o zahájení antikoagulaēní léēby u pacientƽ s ischemickou cévní
mozkovoupƎíhodoumƽžebýtodloženoažodvatýdny,alemĢlobybýtuēinĢnopƎed
propuštĢnímznemocnice.

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK


Praktickéinformace
aszahájeníantikoagulaēníléēbypoischemickéCMP
Naēasování zahájení antikoagulaēní terapie po iCMP je komplexní a je založeno na zvážení rizika
hemoragickétransformacemozkovéhoinfarktuarekurentníkardioembolickéiCMP.PƎedzahájením
antikoagulaēní terapie je doporuēeno provedení kontrolního vyšetƎení mozku CT nebo MR ke
zhodnoceníhemoragickétransformaceischemickéholožiska.VestudiiRAFͲNOACbylopozorováno,že
pƎi léēbĢ pƎímými perorálními antikoagulanciimi zahájené do 15 dnƽ od vzniku iCMP došlo u 2,8 %
pacientƽkrecidivĢiCMPau2,4%kzávažnémukrvácenívprvních90dnech.
VsouēasnédobĢnemámedostatkudƽkazƽpronaēasovánízahájeníterapieDOACpoTIAneboiCMP,
protože pacienti 7 až 30 dní po probĢhlé iCMP byli vylouēeni z klinických studií fáze 3. Podle
konsenzuálníhodoporuēeníEuropeanSocietyofCardiology(ESC)mƽželéēbaDOACpokraēovatnebo
být zahájena první den po TIA a po vylouēení intrakraniálního krvácení zobrazovacími metodami.
UpacientƽpolehkéiCMP(NIHSS<8)mƽžebýtterapieDOACzahájena3dnypopƎíhodĢ,postƎednĢ
tĢžké iCMP (NIHSS 8–15) 6.–8. den a po tĢžké iCMP (NIHSS ш 16) 12.–14. den po pƎíhodĢ, a to po
vylouēeníhemoragickétransformaceinfarktunaCTneboMRmozku24hodinpƎedzahájenímterapie.
aszahájeníléēbypohemoragickéCMP
Protutoskupinupacientƽnemámekdispozicirandomizovanéstudie.Léēbuzahájímejenupacientƽ,
ukterýchrizikoischemiemozkupƎevyšujerizikointrakraniálníhokrvácení.ObecnĢjevhodnýodstup
4–8 týdnƽ se souēasnou korekcí možných pƎíēin závažného krvácení. Vždy je dƽležité korigovat
hypertenzi jako hlavní rizikový faktor dalšího krvácení. Pokud šlo o intracerebrální krvácení pƎi
hypertonické mikroangiopatii, lze po korekci hypertenze antikoagulaēní léēbu zahájit. Pokud byla
etiologie intracerebrálního krvácení pƎi amyloidové angiopatii, pak je spíše preference volby
perkutánníobliteraceouškalevésínĢ.
Stanoviskaodborníkƽ
U pacientƽ se stabilní ischemickou chorobou srdeēní na antikoagulaēní léēbĢ pro FS by nemĢla
souēasnĢprobíhatléēbaantiagregaēní,pokudkníneníjasnáindikace(stentkoronárnítepny).
UpacientƽpoiCMPvdƽsledkuFSsjasnoukontraindikacídlouhodobéantikoagulaēníléēbymƽžebýt
vhodnouintervencíkesníženírizikarekurentníiCMPpƎíhodyperkutánníobliteraceouškalevésínĢ.
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ZdƽvodnĢní
U pacientƽ, kteƎí užívají antiagregancia a zároveŸ warfarin nebo DOAC, je jednoznaēnĢ vyšší riziko
krvácivýchkomplikací.DƎívĢjšístudieukázaly,žewarfarinjeveskuteēnostiúēinnĢjšívprevencidalších
koronárníchpƎíhodacévníchmozkovýchpƎíhodnežaspirin,alevzhledemkezvýšenémurizikukrvácení
neníjehoužívánístandardnípraxí.TonicménĢukazuje,žepƎidáníantiagreganciíkantikoagulanciím
upacientƽsestabilníischemickouchorobousrdeēnínenípotƎeba.VtĢchtostudiíchnebylprokázán
žádný další benefit kombinace warfarinu a aspirinu ve srovnání s warfarinem samotným. PƎestože
chybípƎímédƽkazyproDOAC,platíkonsenzus,žepƎidáníantiagreganciíkantikoagulaēníléēbĢnení
nutnéupacientƽsfibrilacísíníasouēasnoustabilníischemickouchorobousrdeēní.Pokudjenutný
koronární stent, mĢla by souēasná léēba monoterapie antiagregancii a antikoagulancii probíhat po
nejkratšínutnoudobu.

KompletníklinickýdoporuēenýpostupproIschemickoucévnímozkovoupƎíhodunebotranzitorní
ischemickouatakukardioembolickéetiologieajejichsekundárníprevencejedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/ischemickaͲcevniͲmozkovaͲprihodaͲneboͲtranzitorniͲischemickaͲ
atakaͲkardioembolickeͲetiologieͲjejichͲsekundarniͲprevenceͲfinal.pdf
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Úvod
UPOZORN NÍ:
TENTO MATERIÁL JE KLINICKÝM SOUHRNEM KLINICKÉHO DOPORUENÉHO POSTUPU, KTERÝ MÁ
SLOUŽIT ZDRAVOTNÍKpM JAKO PODKLAD PRO RYCHLÉ KLINICKÉ ROZHODOVÁNÍ. VŠECHNA
DOPORUENÍ JSOU VYTVO\ENA NA ZÁKLAD  NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH V DECKÝCH DpKAZp
VDANÉMASEPODLENÁRODNÍMETODIKYTVORBYKDP.Kompletníklinickýdoporuēenýpostup
propoužitíinzulínovépumpyaglukózovýchsenzorƽupacientƽsdiabetemléēenýchinzulínemje
dostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/pouzitiͲinzulinoveͲpumpyͲglukozovychͲsenzoruͲuͲpacientuͲsͲ
diabetemͲlecenychͲinzulinemͲfinal.pdf
Diabetesmellitus
Diabetes mellitus je heterogenní skupina onemocnĢní, jejichž jednotným laboratorním projevem je
hyperglykémie. Diabetes mellitus je spojený s rizikem akutních i pozdních komplikací. Akutní
komplikaceseprojevujípƎiextrémníchhodnotáchkoncentraceglukózyasouvisíbuěschybĢjícínebo
nedostateēnouléēbou(hyperglykemickéstavyaketoacidóza),nebonaopaksneadekvátnĢvysokým
úēinkemléēby(hypoglykémie,nejēastĢjšípƎiléēbĢinzulínem).PozdníkomplikacerozdĢlujemepodle
postiženícévaorgánƽnamikrovaskulárníamakrovaskulární.MezimikrovaskulárníkomplikacepatƎí
diabetickáretinopatie,neuropatieadiabetickéonemocnĢníledvin.Makrovaskulárníkomplikacejsou
manifestovány akcelerovanou aterosklerózou. Akutní i pozdní komplikace negativnĢ ovlivŸují
morbiditu a mortalitu pacientƽ, kvalitu jejich života a mají velmi významné dopady do
socioekonomickésféry,protožejsouspojenysvyššíminákladynajejichléēbu.Komplikacímdiabetu
lzepƎedcházetkomplexníléēbouaedukacípacientƽ.
Pacientisdiabetemléēeníintenzifikovanýmrežimem
Pacientiléēeníinzulínem,zejménavintenzifikovanýchrežimech(intenzifikovanýinzulínovýrežimje
definovanýjakoléēbatƎemiavícedávkamiinzulínudennĢ[MDI–multipledailyinjections]neboléēba
inzulínovu pumpou [CSII – continuous subcutaneous insulin infusion]), což se týká prakticky všech
pacientƽ s diabetem 1. typu a dalších pacientƽ bez vlastní sekrece inzulínu, jsou pƎi samostatném
managementudiabetuvystavenivelmiēastémurozhodováníosprávnýchdávkáchinzulínuaprakticky
dennĢ riskují hypoglykémii nebo hyperglykémii. Systémy pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM)
anovĢji i systémy pro tzv. okamžitou monitoraci glukózy (FGM, Flash Glucose Monitoring) dosáhly
klinicky uspokojivé pƎesnosti a spolehlivosti, která je zcela srovnatelná s pƎesností kvalitních
glukometrƽ.
Léēbainzulínovoupumpou–CSII
LéēbainzulínovoupumpoupƎedstavujekontinuálnízpƽsobaplikaceinzulínudopodkoží.Vsouēasnosti
je aplikace krátkodobého analoga pomocí pumpy, v kombinaci se samostatnou kontrolou diabetu,
nejefektivnĢjší zpƽsob intenzifikovaného inzulínového režimu. Léēba je pƎedevším využívaná
upacientƽ s diabetem 1. typu. Podání inzulínu pƎed jídly (tzv. bolusová dávka) stejným systémem
umožŸuje mĢnit dávku inzulínu dle okamžité glykémie a pƎíjmu sacharidƽ. Bolusový kalkulátor
umožŸuje vypoēítat dávku inzulínu na základĢ principƽ flexibilního dávkování inzulínu, pracuje
sindexemcitlivostikinzulínuasacharidovýmindexem.PacientoviumožŸujepƎesnĢjidávkovatinzulín
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asnížitrizikohypoglykémieidíkyvýpoētureziduálníhoaktivníhoinzulínuzpƎedchozíchdávek,cožje
prevencí kumulace nadbyteēných dávek. Moderní inzulínové pumpy využívají propojení
skontinuálními senzory glukózy a na základĢ dat ze senzoru mohou aktivnĢ automaticky regulovat
dávkováníinzulínu.
Kontinuálníaokamžitámonitoraceglukózy
Základemkontinuálníiokamžitémonitoraceglukózyjsousenzoryzavedenévpodkoží.PƎipoužívání
CGMsystémpacientainformujeovývojiglykémieautomatickypƎibližnĢvpĢtiminutovýchintervalech
a pƎi rizikových hodnotách nebo trendech glykémie ho varuje. V pƎípadĢ systému FGM v aktuálnĢ
dostupnéverzivRjepacientinformovánažpoté,coaktivnĢpƎiložípƎijímaēdoblízkostisenzoru.Poté
probĢhne pƎenos dat a teprve pak má pacient možnost zjistit prƽbĢh glykémie v posledních osmi
hodinách,aktuálníhodnotuglykémieajejívypoēítanýtrend.ZvýšeníkvalitysenzorƽpƎinášístálevĢtší
neboúplnounezávislostCGMaFGMnaglukometrechapƎesnostCGMjižpƎestalabýtpƎekážkoupƎi
sestavování uzavƎeného okruhu pro automatické dávkování inzulínu. Je prokázáno, že pƎi trvalém
použití CGM se zobrazením v „reálném ēase“ (rtͲCGM) dochází ke snížení HbA1C a snížení výskytu
hypoglykémie.CGMiFGMlzesúspĢchempoužítvsituacích,vekterýchglukometrybĢžnĢselhávají
ivpƎípadech,kdysipacientmĢƎíglykémiivelmiēasto–tƎebai8–10xdennĢ.AniēastémĢƎenípomocí
glukometrƽtotižnedokážedostateēnĢpostihnouttrendvývojeglykémiebĢhemceléhodneanoci.To
mázanásledeknedostateēnýpƎehlednapƎíkladopostprandiálníhyperglykémiiavýskytuhypoglykémií
vprƽbĢhurizikovýchsituací–bĢhemnoci,pƎisportu,nemociaupacientƽsporuchourozpoznávání
hypoglykémiepraktickykdykoliv.


MetodologietvorbyzdrojovéhoKDP
DetailnĢjšívysvĢtlenímetodologickéhopostupujeuvedenovplnéverziKDP.
KDPbylvytvoƎenpodlemetodologieEndocrineSociety,kterávycházízmetodologieGRADEWorking
Group.
ÚroveŸvĢdeckýchdƽkazuasíladoporuēeníbylaklasifikovánapodlemetodikyGRADEWorkingGroup
jeoznaēenosymboly(vizTabulka1a2).

Tabulka1.KlasifikaceúrovnĢdƽkazƽdleGRADE
Kvalitadƽkazƽ
VysvĢtlení
Vysokákvalita/high
Další výzkum velmi nepravdĢpodobnĢ zmĢní spolehlivost
odhaduúēinnosti.
StƎedníkvalita/moderate
DalšívýzkumpravdĢpodobnĢmƽžemítvlivnaspolehlivost
odhaduúēinnostiamƽžezmĢnitodhad.
Nízkákvalita/low
Další výzkum velmi pravdĢpodobnĢ má dƽležitý vliv na
spolehlivostodhaduapravdĢpodobnĢzmĢníodhad.
Velminízkákvalita/verylow
Jakýkolivodhadúēinnostijevelminespolehlivý.



Symbol
ْْْْ
ْْْٓ
ْْٓٓ
ْٓٓٓ
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Tabulka2.KlasifikacesílyaformulacedoporuēenídleGRADE
íselné
Síladoporuēení
ZpƽsobvyjádƎení
vyjádƎení
SilnédoporuēeníPRO
1
doporuēenoudĢlat
Slabé/podmínĢnédoporuēeníPRO
2
navrženoudĢlat
Slabé/podmínĢnéPROTI
2
navrženonedĢlat
SilnédoporuēeníPROTI
1
doporuēenonedĢlat

Symbol
nn
n?
p?
pp


Negradované sdĢlení správné klinické praxe byla vytvoƎena v pƎípadĢ, že nebyl dostatek pƎímých
dƽkazƽnebojejichkvalitabylanízká,aleskupinatvƽrcƽcítilapotƎebudoporuēenívytvoƎit.Benefitje
nezvratný a dostateēnĢ velký. Taková doporuēení byla vytvoƎena metodou konsensu „Task force“
EndocrineSociety.
Konsensuálnístanoviskaēástidoporuēení,kterásetýkajíFGM3.2.aBolusovýchkalkulátorƽ4.2byla
zhlediska nekonkluzivnosti a klinické heterogenitĢ pƎímých i nepƎímých vĢdeckých dƽkazƽ
formulovánanazákladĢkonsensupracovníhotýmutohotoKDP.Stanoviska,unichžbyloposouzení
založenonakonsensuskupinyodborníkƽpƎipravujícíchtytodoporuēenépostupy,bylaoznaēenajako
expertníkonsensus(EK).
Tabulka3.Sílakonsenzupracovníhotýmu
Sílakonsensu
Silnýkonsensus
Konsensus
VĢtšinovýsouhlas
Neshoda

Procentuálnísouhlas
>95%oprávnĢnýchhlasujících
>75Ͳ95%oprávnĢnýchhlasujících
>50Ͳ75%oprávnĢnýchhlasujících
<50%oprávnĢnýchhlasujících



Guideline(klinické)otázky/oblasti
1. Mƽželéēba(ContinuousSubcutaneousInsulinInfusion)upacientƽléēenýchinzulínemve
srovnání s intenzifikovaným inzulínovým režimem formou více injekcí dennĢ zlepšit
efektivituabezpeēnostléēbydiabetu?
2. MƽžemonitoracepomocírtͲCGM(RealͲTimeContinuousGlucoseMonitoring)vesrovnání
se selfmonitoringem pomocí osobních glukometrƽ u pacientƽ s diabetem léēených
intenzifikovaným inzulínovým režimem (formou více injekcí dennĢ nebo CSII) zlepšit
efektivituabezpeēnostléēbydiabetu?
3. Mƽže monitorace pomocí FGM (Flash Glucose Monitoring) ve srovnání se
selfmonitoringem pomocí osobních glukometrƽ u pacientƽ s diabetem léēených
intenzifikovaným inzulínovým režimem (formou více injekcí dennĢ nebo CSII) zlepšit
efektivituabezpeēnostléēbydiabetu?
4. Mƽžebolusovýkalkulátorvesrovnánísfixnímdávkováníminzulínuupacientƽsdiabetem
léēených intenzifikovaným inzulínovým režimem (formou více injekcí dennĢ nebo CSII)
zlepšitefektivituabezpeēnostléēbydiabetu?
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Doporuēení
Klinickáotázkaē.1
P:Pacientiléēeníinzulínem
I:LéēbaCSII(ContinuousSubcutaneousInsulinInfusion)
C:IntenzifikovanýinzulínovýrežimformouvíceinjekcídennĢ
O:Zlepšeníefektivityabezpeēnostiléēbydiabetu

Doporuēení/Prohlášení
Léēbainzulínovoupumpoubezkontinuálnímonitoraceglukózy
Doporuēujeme léēbu inzulínovou pumpou proti víceēetným injekcím inzulínu
vrežimu bazálͲbolus (MDI) s aplikací inzulínových analog u pacientƽ s diabetem
1.typu, kteƎí nedosahují cílového glykovaného hemoglobinu, pokud jsou pacienti
ajejichpeēovateléochotniaschopnipƎístrojpoužívat.
Doporuēujeme CSII proti MDI v režimu bazálͲbolus s aplikací inzulínových analog
upacientƽsdiabetem1.typu,kteƎídosahujícílovéhoglykovanéhohemoglobinu,ale
majítĢžkéhypoglykémienebovysokouglykemickouvariabilitu,pokudjsoupacienti
ajejichpeēovateléochotniaschopnipƎístrojpoužívat.
Navrhujeme CSII u pacientƽ s diabetem 1. typu, kteƎí potƎebují vyšší flexibilitu
vaplikaciinzulínuajsouschopnizaƎízenípoužívat.
Použitíinzulínovépumpyvnemocnici
Navrhujeme, aby lékaƎi pokraēovali v léēbĢ inzulínovou pumpou u pacientƽ
sdiabetem pƎijatých do nemocnice, pokud má instituce jasné protokoly pro
hodnocenípacientƽ,náležitémonitorováníabezpeēnostníprocedury.
VýbĢrkandidátƽproléēbuinzulínovoupumpu
Doporuēujeme, abypƎedpƎedepsáním CSIIprovedli lékaƎi zhodnocenímentálního
apsychologického stavu pacienta, dosavadní adherence k péēi o diabetes, ochoty
azájmuovyzkoušenízaƎízeníamožnostináslednýchkontrol.

GRADE
ÚroveŸ
Síla

ْْْٓ

nn

ْْْٓ

nn

ْْٓٓ

n?

ْْٓٓ

n?

ْْٓٓ

nn



Klinickáotázkaē.2
P: Pacienti sdiabetem léēeným intenzifikovaným inzulínovým režimem (formou více injekcí dennĢ
neboCSII)
I:MonitoracepomocírtͲCGM(RealͲTimeContinuousGlucoseMonitoring)
C:Selfmonitoringpomocíosobníchglukometrƽ
O:Zlepšeníefektivityabezpeēnostiléēbydiabetu

Doporuēení/Prohlášení
KontinuálnímonitoraceglukózyudospĢlýchpacientƽ
Doporuēujeme použití otevƎené kontinuální monitorace glukózy u dospĢlých
pacientƽsdiabetem1.typu,kteƎímajíglykovanýhemoglobinnadcílovouhodnotou
ajsouochotniaschopnipoužívattytopƎístrojetémĢƎdennĢ.
Doporuēujeme použití otevƎené kontinuální monitorace glukózy u dospĢlých
pacientƽ s diabetem 1. typu s výbornou kompenzací, kteƎí jsou ochotni a schopni
používattytopƎístrojetémĢƎdennĢ.

GRADE
ÚroveŸ
Síla

ْْْْ

nn

ْْْْ

nn
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Edukaceaškolenípoužitíkontinuálnísubkutánníinfuzeinzulínuakontinuálníhomonitoraceglukózy
Pacienti s diabetem 1. typu používající inzulínovou pumpu a kontinuální monitor
negradovanésdĢlení
glukózy by mĢli být edukováni, školeni a mĢla by jim být poskytnuta kontinuální
správnéklinicképraxe
podporascílemdosáhnoutaudržetindividuálníglykemickécíle.

Klinickáotázkaē.3
P: Pacienti sdiabetem léēeným intenzifikovaným inzulínovým režimem (formou více injekcí dennĢ
neboCSII)
I:MonitoracepomocíFGM(FlashGlucoseMonitoring)
C:Selfmonitoringpomocíosobníchglukometrƽ
O:Zlepšeníefektivityabezpeēnostiléēbydiabetu

Doporuēení/Prohlášení
Navrhujeme použití FGM proti SMBG v prevenci hypoglykémie u pacientƽ s DM
1.typu.
Navrhujeme použití CGM proti FGM u pacientƽ s DM 1. typu s poruchou
rozpoznáváníhypoglykémiea/nebosanamnézouzávažnéhypoglykémie.

GRADE
ÚroveŸ
Síla
EK
>95%
EK
>95%



Klinickáotázkaē.4
P: Pacienti sdiabetem léēeným intenzifikovaným inzulínovým režimem (formou více injekcí dennĢ
neboCSII)
I:Bolusovýkalkulátor
C:Fixnídávkováníinzulínu
O:Zlepšeníefektivityabezpeēnostiléēbydiabetu

Doporuēení/Prohlášení
U pacientƽ léēených CSII doporuēujeme motivovat pacienty k využívání
integrovaných bolusových kalkulátorƽ. Všichni pacienti by mĢli být edukováni, jak
skalkulátorypracovat,dálebymĢlibýtpouēeniojejichvýhodáchalimitacích.
NavrhujemepoužívatbolusovýkalkulátorupacientƽléēenýchCSIIiMDI,pokudjsou
edukovániamajíschopnostiaznalostipotƎebnékesprávnémuvyužíváníaúpravĢ
nastaveníbolusovéhokalkulátoru,protožebolusovýkalkulátormƽžezlepšitkontrolu
glykémie,snížitzátĢžpacientaspojenousdiabetemazlepšitkvalituživota.

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْْٓٓ

n?

EK
>95%




Kompletní klinický doporuþený postup pro použití inzulínové pumpy a glukózových
senzorĤ u pacientĤ s diabetem léþených inzulínem je dostupný na:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/pouzitiͲinzulinoveͲpumpyͲglukozovychͲsenzoruͲuͲpacientuͲsͲ
diabetemͲlecenychͲinzulinemͲfinal.pdf
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Úvod

UPOZORN NÍ:
TENTO MATERIÁL JE KLINICKÝM SOUHRNEM KLINICKÉHO DOPORUENÉHO POSTUPU, KTERÝ MÁ
SLOUŽIT ZDRAVOTNÍKpM JAKO PODKLAD PRO RYCHLÉ KLINICKÉ ROZHODOVÁNÍ. VŠECHNA
DOPORUENÍ JSOU VYTVO\ENA NA ZÁKLAD  NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH V DECKÝCH DpKAZp
VDANÉMASEPODLENÁRODNÍMETODIKYTVORBYKDP.Kompletníklinickýdoporuēenýpostup
proakutníkoronárnísyndromyjedostupnýzde:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/akutniͲkoronarniͲsyndromyͲinfarktͲmyokarduͲnestabilniͲanginaͲ
pectorisͲdiagnostikaͲlecbaͲfinal.pdf
Termín „akutní infarkt myokardu“ (AIM) by se mĢl použít v pƎípadĢ, že se objeví dƽkaz poškození
myokardu (spojený s nekrózou srdeēních bunĢk) v klinické situaci odpovídající ischémii myokardu.
Vzájmu okamžitých léēebných strategií, jako je reperfuzní terapie, je obvyklou praxí oznaēovat
pacientyspƎetrvávajícímhrudnímdiskomfortemnebojinýmipƎíznaky,kterébynaznaēovalyischémii,
se ST elevacemi v nejménĢ dvou sousedních EKG svodech, v akutní fázi jako STEMI. Naproti tomu
pacientisobdobnýmipotížemibezelevacíSTnaEKGjsouobvyklevakutnífázioznaēovánijakoNonͲ
STEMIneboNSTEMI.PodledalšíhoprƽbĢhuavývojeEKGzmĢnsepakrozlišujíQͲinfarkty(QͲIM)nebo
nonͲQͲinfarkty(nonͲQͲIM).
AIM (dokonce i STEMI forma) se mohou vyskytnout také v nepƎítomnosti obstruktivní koronární
aterosklerózy (coronary artery disease – CAD) na ēasné angiografii. Tento typ infarktu myokardu je
nazývánzkratkouMINOCA(myocardialinfarctionwithnonobstructedcoronaryarteries).
Odhadujese,ženasvĢtĢvroce2012zemƎelonakardiovaskulárníonemocnĢní17,5milionƽlidí,což
pƎedstavuje 31 % všech úmrtí na celém svĢtĢ. Z tĢchto úmrtí bylo odhadováno 7,4 milionƽ kvƽli
koronárnímsrdeēnímonemocnĢníma6,7milionukvƽlimozkovémrtvici.
Kardiovaskulární nemoci (CVD) zƽstávají hlavním dƽvodem úmrtí v EvropĢ, který je každoroēnĢ
odpovĢdnýzavícenež4milionyúmrtínebolitémĢƎpolovinuvšechúmrtí.VEvropskéuniimeziroky
2004a2012úmrtínasrdeēníonemocnĢníklesloo28,5%umužƽa30,4%užen.PoklesbylpƎipisován
jaksníženéincidenciischemickéchorobysrdeēní(ICHS),takizlepšeníléēby.
VEvropskémprostoruincidenceSTEMIklesá,zatímcovýskytNSTEMIjestabilnínebosezvyšuje.Todo
jisté míry potvrzují i data v eské republice. Z epidemiologické analýzy dat Ústavu zdravotnických
informacíastatistikyeskérepublikyvletech2015–2017vyplývá,žeincidenceSTEMIklesalaonĢco
výraznĢjinežincidenceNSTEMI.AvšakincidenceNSTEMIklesalavRtaké.Incidencehospitalizacepro
STEMIselišímezirƽznýmizemĢmi.
ÚmrtnostSTEMIjeovlivnĢnaƎadoufaktorƽ,mezikterépatƎívĢk,tƎídaKillip,ēasovézpoždĢníléēby,
pƎítomnost regionálních nemocniēních sítí pro léēbu STEMI vē. zdravotnických záchranných služeb
(EMS),zpƽsobléēby,anamnézapƎedchozíhoIM,diabetesmellitus,selháníledvin,poēetnemocných
koronárních arterií, ejekēní frakce levé komory (LVEF) a použitá léēba. Mortalita hospitalizovaných
pacientƽseSTEMIvnárodníchregistrechzemíESCvnemocnicíchsepohybujemezi4%a12%.
PoētyhospitalizovanýchpƎípadƽakutníhokoronárníhosyndromuvjednotlivýchletechmírnĢklesají,
v roce 2017 bylo 15 tisíc pƎípadƽ akutního infarktu myokardu a 3,5 tisíce pƎípadƽ nestabilní angíny
pectoris.
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MetodologietvorbyzdrojovéhoKDP
KlinickýdoporuēenýpostupbylvytvoƎenvsouladuseskounárodnímetodikoutvorbyKDP,ato
metodouadaptacemezinárodníhoguidelinuEvropskékardiologickéspoleēnosti(ESC).Metodika
tvorbytohotoKDPjedetailnĢpopsanávplnéverziKDP.
KlasifikaceúrovnĢvĢdeckýchdƽkazƽdleECS
ÚroveŸA–Datapocházejízvícerandomizovanýchkontrolovanýchstudiínebosystematických
reviewsmetaͲanalýzami
ÚroveŸ B – Data pocházejí z jedné randomizované kontrolované studie nebe z velkých
nerandomizovanýchklinickýchstudií.
ÚroveŸC–Shodanázorƽodborníkƽa/nebomaléstudie,retrospektivnístudie,registry.
Tabulka1.Síladoporuēeníaformulace
TƎídydoporuēení Definice

Doporuēenáformulace

TƎídaI

Dƽkazya/nebovšeobecnýsouhlas,žedanáléēbaje
prospĢšná,pƎínosná,úēinná.

Jedoporuēeno/jeindikováno.

TƎídaII

Rozporuplnédƽkazya/neborozcházejícísenázory
opƎínosu/úēinnostiléēbyneboprocedury.



TƎídaIIa

Váhadƽkazƽ/názorƽveprospĢchpƎínosu/úēinnosti.

MĢlobybýtzváženo.

TƎídaIIb

PƎínos/úēinnostménĢdoložen/adƽkazy/názory.

Mƽžebýtzváženo.

TƎídaIII

Dƽkazyneboobecnáshoda,žedanáléēbanebo
proceduranenípƎínosná/úēinnáavnĢkterých
pƎípadechmƽžebýtiškodlivá.

Nenídoporuēeno.


eská národní metodika tvorby KDP je založena na celosvĢtovĢ uznávaném pƎístupu
GRADEworkinggroup.PƎisrovnáníazjednodušeníoboumetodik,bychommohlisjistourezervou
apƎijatelnoumírourizikazkreslenítransformovatklasifikaēnísystémESCasíludoporuēenídleESC
naGRADEúroveŸvĢdeckéhodƽkazu(vizTabulka2)adoporuēení(vizTabulka3).


Tabulka2.TransformacestupnĢdƽkazudleESCnaGRADE




ESC
ÚroveŸdƽkazu

ÚroveŸdƽkazu

GRADE

A

ْْْْ

B

ْْْٓ

StƎední
kvalita/moderate

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

ْْٓٓ

Nízká
kvalita/low

C

ْٓٓٓ

Velminízká
kvalita/verylow

Kvalitadƽkazƽ
Vysoká
kvalita/high

VysvĢtlení
Další výzkum velmi nepravdĢpodobnĢ
zmĢníspolehlivostodhaduúēinnosti.
Další výzkum pravdĢpodobnĢ mƽže mít
vliv na spolehlivost odhadu úēinnosti
amƽžezmĢnitodhad.
Další výzkum velmi pravdĢpodobnĢ má
dƽležitý vliv na spolehlivost odhadu
apravdĢpodobnĢzmĢníodhad.
Jakýkoliv odhad úēinnosti je velmi
nespolehlivý
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Tabulka3.TransformacemodifikovanéverzeGRADEdoaktuálníverzeGRADE
ESC
TƎídadoporuēení
I
II
IIa
IIb
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
III

VysvĢtlení
Jedoporuēeno/jeindikováno

MĢlobybýtzváženo
Mƽžebýtzváženo
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Nenídoporuēeno

GRADE
Síladoporuēení
SilnédoporuēeníPRO
Bezdoporuēení

Symbol
nn
?

Slabé/podmínĢnédoporuēeníPRO

n?

Slabé/podmínĢnéPROTI
SilnédoporuēeníPROTI

p?
pp



Konsensusexpertƽ(EK)
ástidoporuēenívycházejízkonsensupracovníhotýmuKDPAKS,kterýjezaložennazávĢrech
Národního kardiovaskulárního programu a je také pƎímo ēi nepƎímo informován studiemi
uvedenýmivetƎechadaptovanýchKDP.
Stanoviska/doporuēení,unichžbyloposouzenízaloženonakonsenzuskupinyodborníkƽpƎipravujících
tyto doporuēené postupy, byla oznaēena jako expertní konsensus (EK). Pro EK nebylo provedeno
systematické review. Doporuēení založená na EK nepoužívají symboly ani písmena, které by
pƎedstavovalasíludoporuēeníakvalitudƽkazƽ.SíladoporuēenívycházívýhradnĢzeslovníformulace:
jedoporuēeno/navrženo/mohlobyse.


Guideline(klinické)otázky/oblasti
1. JakrychleapƎesnĢdiagnostikovatakutníkoronárnísyndrom(všechnyjehoformy)?
U pacientƽ s podezƎením na akutní infarkt myokardu: Je užívání 12svodového EKG
vporovnání s jinými diagnostickými technikami pƎesnĢjší a rychlejší pro urēení diagnózy
akutníhokoronárníhosyndromu?
2. Kdeakýmmajíbýtléēenipacientisakutnímikoronárnímisyndromy?
U pacientƽ s podezƎením na akutní koronární syndrom: Vede pƎímý transport a léēba
vregionálnímkardiocentruvporovnáníspƎevozemdonejbližšímožnénemocnicesjakoukoli
jinou reperfuzní strategií (pƎednemocniēní fibrinolýza, trombolytická terapie,
mezinemocniēnítransportkprimárníPCI)kezlepšenívýsledkƽupacientƽ?
3. Jakájeoptimálníléēbanestabilníanginypectorisaakutníhoinfarktumyokardubezelevací
ST?
UpacientƽsnestabilníanginoupectorisnebosakutníminfarktembezelevacíST:Jeinvazivní
léēebnáterapievporovnánískonzervativníléēebnoustrategiílepšívariantouproefektivnĢjší
léēbu?
4. JakájeoptimálníléēbaakutníhoinfarktumyokarduselevacemiST?
U pacientƽ s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST: Je primární PCI v porovnání
sostatnímireperfuznímistrategiemiúēinnĢjšíprozlepšeníprognózypacienta?
5. JaksprávnĢprovádĢtsekundárníprevenciakutníchkoronárníchsyndromƽ?
U pacientƽ s akutním koronárním syndromem: Má medikace a režimová opatƎení po
propuštĢní z nemocnice v porovnání s jejich absencí vliv v rámci sekundární prevence
akutníchkoronárníchsyndromƽnasníženírizikaúmrtínebokomplikací?
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Doporuēení
Klinická otázka ē. 1: Jak rychle a pƎesnĢ diagnostikovat akutní
koronárnísyndrom(všechnyjehoformy)?
P:PacientispodezƎenímnaakutníkoronárnísyndrom(1.selevacemiST,2bezelevacíSTanestabilní
AP)
I:12svodovéEKG
C:Dalšídiagnostickétechniky
x FyzikálnívyšetƎení
x Laboratornítesty
x Koronarografie
x Echokardiografie
O:PƎesnost(senzitivita,specificita)arychlostdiagnózy

1.1.

U pacientƽ s podezƎením na akutní infarkt myokardu s elevacemi STE: Je užívání
12svodovéhoEKGvporovnánísjinýmidiagnostickýmitechnikamipƎesnĢjšíarychlejšípro
urēenídiagnózyakutníhokoronárníhosyndromu?

Doporuēení/Prohlášení
MonitorováníEKG
Záznam12svodovéhoEKGajehointerpretacejsouindikovány
conejdƎívevmístĢFMC,smaximálnícílovouhodnotouzpoždĢní
desetminut.
Monitorování EKG s možností deĮbrilace je indikováno co
nejdƎíveuvšechpacientƽspodezƎenímnaSTEMI.
UpacientƽsvysokýmpodezƎenímnaIMzadnístĢny(uzávĢrr.
circumŇexus) by mĢlo být zváženo natoēení zadních hrudních
svodƽ(V7–V9).
ProvyhledánísoubĢžnéhoIMPKbymĢlobýtupacientƽsIM
spodní stĢny zváženo natoēení pravostranných prekordiálních
svodƽ(V3RaV4R).
OdbĢrykrve
RutinníodbĢrkrveprostanovenímarkerƽvsérujeindikovánco
nejdƎíve v akutní fázi, nesmí však vést k odkladu zahájení
reperfuzníléēby.

ESC

GRADE

ÚroveŸ

TƎída

GRADE


ÚroveŸ


B

I

ْْْْ

nn

B

I

ْْْْ

nn

B

IIa

ْْْٓ

n?

B

IIa

ْْْٓ

n?





ْْْْ

nn

C

I

Legenda:EKG–elektrokardiogram;FMC–prvníkontaktsezdravotnickýmpersonálem(Įrstmedicalcontact);IM–infarktmyokardu;PK–
pravákomora;STEMI–infarktmyokarduselevacemiúsekuST.aTƎídadoporuēení,bÚroveŸdƽkazƽ.DoporuēeníESCproSTEMI,2017)

1.1.1

EKG

DiagnostikaSTEMIzaēínávokamžikuprvníholékaƎskéhokontaktu(FMC)definovanéhojakobod,
kdyjepacientnejprvevyšetƎenzdravotníkem,lékaƎemnebojinýmvyškolenýmpersonálemEMS
buě v pƎednemocniēní fázi, nebo po pƎíchodu pacienta do nemocnice. Doporuēuje se zavést
protokolyregionálníreperfuznístrategiescílemmaximalizovatconejrychlejšídostupnostprimární
PCI. Místa, kde dochází k prvnímu lékaƎskému kontaktu snemocným, musí mít kdispozici
12svodové EKG a defibrilátor, protokoly též musí zahrnovat pƎedem stanovený farmakologický
plán.
ElevaceSTsegmentuuakutníhoinfarktumyokardu,mĢƎenévbodĢJ,bymĢlybýtzjištĢnyvedvou
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sousedníchsvodechamĢlybymítamplituduш0,25mVumužƽmladších40let,ш0,2mVumužƽ
starších40letneboш0,15mVuženvesvodechV2–V3a/neboш0,1mVvostatníchsituacích.
UpacientƽsespodníminfarktemmyokardujedoporuēenozaznamenatsvodyV3RaV4Rzaúēelem
identifikacesoubĢžnéhoinfarktupravékomory.PodobnĢdepresesegmentuST vesvodech V1 až
V3 naznaēuje ischémii myokardu, zvláštĢ když terminální TͲvlna je pozitivní (ekvivalent STͲ
elevace).SoubĢžnézvýšeníSTш0,1mVvesvodechV7–V9bymĢlobýtpovažovánozaidentifikaci
tzv.pravéhozadníhoinfarktumyokardu.
1.1.2

Raménkovýblok(BBB)

VpƎítomnostiblokádylevéhoraménka(LBBB)jediagnózaakutníhoIMobtížná,aleēastomožná,
jestliže jsou pƎítomny výrazné ST abnormality. PƎítomnost shodné ST elevace (tj. ve svodech
spozitivními komplexy QRS) je jedním z nejlepších indikátorƽ probíhajícího infarktu myokardu
suzavƎenou infarktovou artérií. S pacienty s klinickým podezƎením na probíhající ischemii
myokarduaLBBBbysemĢlozacházetstejnĢjakospacientyseSTEMIbezohledunato,zdabyl
LBBB dƎíve znám, nebo ne. Pacienti s IM a blokádou pravého raménka (RBBB) mají špatnou
prognózu.ElevaceSTͲsegmentunemusíbýtrozpoznatelnéuvýznamnéēástipacientƽsbolestmi
nahrudiaRBBBapƎiangiografiiseprokážeakutnĢuzavƎenákoronárníartérie.ProtoprimárníPCI
strategie(emergentníkoronarografieaev.okamžitĢnavazujícíPCI)jeindikovánavždy,pokudse
vyskytujíklinicképƎíznakyIMvpƎítomnostiRBBB.
1.1.3

Komorovástimulace

Kardiostimulátor s komorovou stimulací mƽže také zabránit interpretaci zmĢn segmentu ST
aklinická situace pak mƽže vyžadovat naléhavou angiografii k potvrzení diagnózy a k zahájení
léēby.
1.1.4

NediagnostickéEKG

NĢkteƎí pacienti s akutní koronární okluzí mohou mít poēáteēní EKG bez elevace STͲsegmentu
(vtakovém pƎípadĢ je tƎeba hledat „hyperakutní“ T vlny, které mohou pƎedcházet elevaci
segmentuST).
Je dƽležité opakovat ēi monitorovat EKG pro dynamické zmĢny segmentu ST. NĢkteƎí pacienti
sakutníokluzíkoronárníarterieaprobíhajícíminfarktemmyokardu(uzávĢrramuscircumflexus,
akutní okluze žilního štĢpu nebo dokonce nejnebezpeēnĢjší nález vƽbec – uzávĢr kmene levé
koronárnítepny)mohoumítEKGbezelevacíSTͲsegmentuanáslednéchybnéodmítnutíreperfuzní
terapievedekvĢtšímurozsahuinfarktu,popƎípadĢkezbyteēnémuúmrtí.RozšíƎenístandardního
12svodového EKG o svody V7–V9 mƽže odhalit nĢkteré z tĢchto pacientƽ. Vkaždém pƎípadĢ je
klinicképodezƎenínaprobíhajícíischemiimyokarduindikacístrategieprimárníPCIiupacientƽbez
diagnostickýchzmĢnSTͲsegmentu.TosetýkárovnĢžpacientƽpozresuscitovanésrdeēnízástavĢ.
1.1.5

Izolovanýzadníinfarktmyokardu

AIM dolní a bazální ēásti srdce (povodí ramus circum flexus) mívá izolované mĢlké STͲ
depreseш0,05mVvesvodechV1ažV3.TentonálezbymĢlbýtpovažovánzaekvivalentSTEMI.
PoužitípƎídavnýchsvodƽzadnístĢnyV7–V9pƎiprƽkazuelevacíSTш0,05mV(ш0,1mVumužƽve
vĢku40let)podporujediagnózuinfarktumyokarduinferiorníhoabazálního.
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UzávĢrkmenelevékoronárnítepny

PƎítomnost STͲdepresí ш0,1 mV v osmi nebo více svodech (zejména inferolaterální ST deprese)
spojenéseSTelevacívaVRa/neboV1jediagnosticképrotutoživotohrožujícísituaci.NicménĢ
nĢkteƎínemocnístímtozávažnýmkoronárnímnálezemmohoumítnediagnostickéEKG,aproto
vpƎípadĢ,žejepacienthemodynamickynestabilní,jeemergentníkoronarografieindikovánavždy
pƎiklinickémpodezƎenínaischemiimyokardu.
1.1.7

Echokardiografie

PƎi diagnostických pochybnostech mƽže pomoci též echokardiografie, která prokáže poruchy
kinetikylevékomoryvischemickéoblasti.Naprostozásadnívšakje,ževespornýchpƎípadechmá
vysokouvýpovĢdníhodnotujenechokardiografickévyšetƎeníprovedenévdobĢpotížípacienta.
Porucha kinetiky pƎi intermitentní ischemii myokardu totiž s odeznĢním pƎíznakƽ rychle odezní,
atakvmezidobímezidvĢmastenokardiemimƽžebýtechokardiografickýnáleznormální.
1.2 UpacientƽspodezƎenímnaakutníinfarktmyokardubezelevacíSTEnebonanestabilníAP:
Je užívání 12svodového EKG v porovnání s jinými diagnostickými technikami pƎesnĢjší
arychlejšíprourēenídiagnózyakutníhokoronárníhosyndromu?
Doporuēení/Prohlášení
DiagnózyarizikovástratiĮkace
DoporuēujesezaložitdiagnózuainiciálníkrátkodoboustratiĮkaci
rizika ischemie a krvácení na kombinaci klinické anamnézy,
pƎíznakƽ, vitálních ukazatelƽ, dalších fyzikálních nálezƽ, EKG
alaboratorníchvýsledkƽ.
Doporuēuje se provést 12svodové EKG do 10 min od prvního
medicínského kontaktu a získat interpretaci zkušeného lékaƎe.
Doporuēujeseprovéstdalší12svodovéEKGpƎirecidivĢobtížínebo
pƎidiagnostickénejistotĢ.

ESC
ÚroveŸ TƎída

GRADE
GRADE ÚroveŸ



A

I

ْْْْ

nn

B

I

ْْْْ

nn

DalšíEKGsvodysedoporuēují(V3R,V4R,V7–V9)pƎipodezƎenína
pokraēujícíischemiinebojsouͲlistandardnísvodynejednoznaēné.b
Doporuēuje se stanovit srdeēní troponiny senzitivní nebo vysoce
senzitivnímetodouazískatvýsledkydo60min.


C


I

ْْْْ

nn


A


I

ْْْْ

nn

JeͲli k dispozici vysoce senzitivní stanovení srdeēního troponinu,
doporuēujeserychlývyluēovacíprotokolvēase0ha3h.


B


I

ْْْْ

nn

B

I

ْْْْ

nn

B

I

ْْْْ

nn

B

IIb

ْْْٓ

n?





ْْْْ

nn

JeͲli k dispozici vysoce senzitivní stanovení srdeēního troponinu
svalidovaným 0h/1h algoritmem, doporuēuje se rychlý protokol
vylouēení/potvrzenívēase0ha1h.DalšívyšetƎenípo3–6hje
indikováno, pokud první dvĢ mĢƎení troponinu nejsou
jednoznaēnáaklinickýstavstálesvĢdēíproAKS.
K hodnocení prognózy se doporuēuje použít etablovaná riziková
skóre.
KekvantiĮkacirizikakrvácenílzeupacientƽ,kterýmjeprovedena
koronarograĮe,zvažovatpoužitískóreCRUSADE.
Zobrazování
U pacientƽ bez recidivy bolesti na hrudi, s normálním EKG
anormálními koncentracemi srdeēního troponinu (preferenēnĢ
stanovenéhovysocesenzitivnímetodou),avšakspodezƎenímna
AKS se pƎed rozhodnutím o invazivní strategii doporuēuje

A

I
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neinvazivní zátĢžové vyšetƎení (preferenēnĢ se zobrazováním)
vyvolatelnéischemie.
EchokardiograĮesedoporuēujekposouzeníregionálníaglobální
funkce levé komory a k vylouēení nebo potvrzení diferenciálních
diagnóz.a
MDCT koronární angiograĮe by mĢla být zvažována jako
alternativainvazivníangiograĮekvylouēeníAKSpƎinízkéažstƎední
pravdĢpodobnostikoronárnínemocianejsouͲlihodnotysrdeēního
troponinuaEKGjednoznaēné.

C

I

ْْْْ

nn

A

IIa

ْْْٓ

n?

Legenda:AKS–akutníkoronárnísyndrom;EKG–elektrokardiogram;LK–levákomora;MDCT–multidetektorovávýpoēetnítomograĮe;nonͲ
STEMI–infarktmyokardubezelevacíúsekuST;PCI–perkutánníkoronárníintervence.0h–dobaprvníhokrevníhotestu;1h,3h–1nebo3
hpoprvnímkrevnímtestu.
a
NeplatípropacientypropuštĢnétýžden,unichžbylvylouēennonͲSTEMI.
b
EKGzmĢnymohouzahrnovatpƎechodnéelevaceúsekuST,normální.

MezineselektovanýmipacientysakutníbolestínahrudinaemergentnímpƎíjmulzepƎedpokládat
následujícíprevalenci:STEMI5–10%,nonͲSTEMI15–20%,nestabilníangina10%,ostatnísrdeēní
onemocnĢní15%anekardiálníonemocnĢní50%.VrámcidiferenciálnídiagnózynonͲSTEAKSje
nutnovždyzvažovatpotenciálnĢživotohrožujícíonemocnĢní,jakojedisekceaorty,plicníembolie
atenznípneumothorax.
EchokardiografiemábýtprovedenaurgentnĢuvšechpacientƽshemodynamickounestabilitou,
ukterésepƎedpokládákardiovaskulárnípƽvod.


Klinickáotázkaē.2:Kdeakýmmajíbýtléēenipacientisakutními
koronárnímisyndromy?
P:PacientispodezƎenímnaakutníkoronárnísyndrom
I:PƎímýtransportnakoronarografiialéēbapomocíPCIvregionálnímkardiocentru
C:PƎevozdonejbližšínemocnice,poskytujícíjinéreperfuznístrategie:
x PƎednemocniēnífibrinolýza,
x Trombolytickáterapie,
x MezinemocniēnítransportkprimárníPCI
O:Zlepšenístavupacienta

2. U pacientƽ s podezƎením na akutní koronární syndrom: Vede pƎímý transport a léēba
vregionálním kardiocentru v porovnání s pƎevozem do nejbližší možné nemocnice
sjakoukolijinoureperfuznístrategiíkezlepšenívýsledkƽupacientƽ?
Doporuēení/Prohlášení
Je doporuēeno, aby pƎednemocniēní péēi o pacienty se STEMI
poskytovaly regionální sítĢ pracovišƛ urēené k rychlému
aúēinnému provádĢní reperfuzní léēby a aby byla zajištĢna
dostupnostprimárníPCIconejvĢtšímupoētupacientƽ.
Je doporuēeno, aby zdravotnická zaƎízení schopná provádĢt
primární PCI pracovala v nonstop režimu (24/7) a provádĢla
primárníPCIbezodkladu.
Jedoporuēeno,abypacientipƎeváženíkprovedeníprimárníPCI
do zaƎízení s možností tento výkon provádĢt „minuli“ oddĢlení
urgentního pƎíjmu a KJ/KJIP a byli pƎevezeni rovnou na
katetrizaēnísál.

ESC
ÚroveŸ TƎída

GRADE
GRADE ÚroveŸ
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206

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 12/2021


Je doporuēeno, aby pracovníci záchranné služby byli vyškoleni
avybaveni tak, aby dokázali rozpoznat STEMI (pomocí EKG na
podle potƎeby telemetricky) a aplikovat úvodní léēbu vēetnĢ
Įbrinolýzy,jeͲlivhodná.
Je doporuēeno, aby všechny nemocnice a záchranná služba
podílející se na péēi o pacienty se STEMI zaznamenávaly
aprovĢƎovalydélkuzpoždĢníausilovalyodosaženíaudrženícílƽ
kvality.
Jedoporuēeno,abyzáchrannáslužbapƎeváželapacientyseSTEMI
dozaƎízenívybavenýchproprovádĢníPCIa„minula“pracovištĢ
taktonevybavená.
Jedoporuēeno,abyzáchrannáslužba,oddĢleníurgentníhopƎíjmu
a KJ/KJIP mĢly písemný aktualizovaný protokol léēby STEMI,
ideálnĢplatnýprovšechnysouēástizdravotnickéslužbyvdaném
regionu.
Je doporuēeno, aby pacienti, kteƎí byli dopraveni do nemocnice
nevybavené pro provádĢní PCI a ēekají na pƎevoz pro primární
nebo záchrannou PCI, byli v monitorovaném prostoru (napƎ.
oddĢleníurgentníhopƎíjmu,KJ/KJIPnebojednotkaintermediární
péēe).
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Legenda:24/7–24hdennĢ,7dnívtýdnu;EKG–elektrokardiogram;KJ–koronárníjednotka;KJIP–kardiologickájednotkaintenzivnípéēe;
PCI–perkutánníkoronárníintervence;STEMI–infarktmyokarduselevacemiúsekuST.(DoporuēeníESCproSTEMI,2017)


Je doporuēeno, aby jedno kardiocentrum zajišƛovalo tuto superspecializovanou péēi pro oblast
spoētemobyvatelokolo500tisíc,nejménĢvšak300tisíc.Menšíspádováoblastbyvedlakmalému
poētu pƎípadƽ roēnĢ, a tím pádem k nedostateēné zkušenosti pracovištĢ s tímto typem léēby
alogickyikhoršímvýsledkƽm.
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Klinická otázka ē. 3: Jaká je optimální léēba nestabilní anginy
pectorisaakutníhoinfarktumyokardubezelevacíST?
P:Pacientisnestabilníanginoupectoris
I:Invazivníléēebnáterapie
C:Konzervativníléēebnástrategie
O:EfektivnĢjšíléēba

3. UpacientƽsnestabilníanginoupectorisneboakutníminfarktemmyokardubezelevacíSTE:
Jeinvazivníléēebnáterapievporovnánískonzervativníléēebnoustrategiílepšívariantou
proefektivnĢjšíléēbu?
Doporuēení/Prohlášení

ESC
ÚroveŸ TƎída

GRADE
GRADE ÚroveŸ

Okamžitá invazivní strategie (< 2 h) se doporuēuje u pacientƽ
salespoŸjednímznásledujícíchkritériívelmivysokéhorizika:
– hemodynamickánestabilitanebokardiogenníšok
– recidivující nebo pokraēující bolest na hrudi refrakterní
kmedikamentózníléēbĢ
– životohrožujícíarytmienebosrdeēnízástava
– mechanickékomplikaceinfarktumyokardu
– akutnísrdeēníselhánísrefrakterníanginouazmĢnamiúseku
ST
– recidivujícídynamickézmĢnyúsekuSTnebovlnyT,zejména
sintermitentnímielevacemiúsekuST.

C

I

ْْْْ

nn

asná invazivní strategie (< 24 h) se doporuēuje u pacientƽ
salespoŸjednímznásledujícíchkritériívysokéͲhorizika:
– vzestup nebo pokles srdeēních troponinƽ kompatibilní
sinfarktemmyokardu
– dynamickézmĢnyúsekuSTnebovlnyT(symptomatickénebo
nĢmé)
– skóreGRACE>140

A

I

ْْْْ

nn

I

ْْْْ

nn

Invazivnístrategie(<72h)sedoporuēujeupacientƽsalespoŸ
jednímznásledujícíchkritériístƎedníhorizika:
– diabetesmellitus
– renálníinsuĮcience(eGF<60ml/min/1,73m2)
– EFLK<40%nebomĢstnavésrdeēníselhání
– ēasnápoinfarktováangina
– pƎedchozíPCI
– pƎedchozíCABG
– skóreGRACE>109a<140neborecidivujícípƎíznakyischemie
pƎineinvazivnímtestu.

A

U pacientƽ bez výše uvedených rizikových kritérií a bez
recidivujících symptomƽ se pƎed rozhodnutím o invazivním
vyšetƎení doporuēuje neinvazivní testování ischemie
(preferenēnĢsezobrazováním).

A
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ْْْْ

nn

V centrech, která mají zkušenosti s radiálním pƎístupem, je
doporuēovánaprokoronarograĮiiPCI.
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ْْْْ

nn

PƎiPCIsedoporuēujíDESnovégenerace.

A

I

ْْْْ

nn

Upacientƽsischemickouchorobousrdeēnípostihujícívícetepen
sedoporuēujezaložitrevaskularizaēnístrategii(napƎ.PCIadͲhoc

C

I

ْْْْ

nn
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culprit léze, PCI více tepen, CABG) na klinickém stavu
apƎidružených onemocnĢních i na závažnosti ischemické
choroby srdeēní (zahrnující rozložení, angiograĮcké
charakteristiky lézí, skóre SYNTAX) podle protokolu místního
heartteamu.
U pacientƽ, u nichž je vzhledem k vysokému riziku krvácení
plánovánazkrácenáDAPT(30dní),mƽžebýtzvažovánDESnové
generacepƎedBMS.

B

IIb

ْْْٓ

n?

Legenda:BMS–nepotaženýkovovýstent;CABG–aortokoronárníbypass;DAPT–duální(perorální)protidestiēkováléēba;DES–lékovýstent;
eGF–vypoētenáglomerulárníĮltrace;GRACE–GlobalRegistryofAcuteCoronaryEvents;EFLK–ejekēnífrakcelevékomory;IM–infarkt
myokardu;nonͲSTEAKS–akutníkoronárnísyndrombezelevacíúsekuST;PCI–perkutánníkoronárníintervence;SYNTAX–SYNergybetween
percutaneouscoronaryinterventionwithTAXusandcardiacsurgery.NaēasováníkoronarograĮejepoēítánoodpƎijetíkhospitalizaci.

3.1.Iniciálnístratifikacerizika
Stanovení rizika je založené na klinické prezentaci, rizikovosti pacienta, EKG nálezu a pozitivitĢ
troponinu. Vedle rizikovosti pacienta (vĢk, diabetes, renální insuĮcience atd.) má vysokou
pƎedpovĢdníhodnotuproēasnouprognózutakéklinickýobrazpƎipƎijetí(klidovábolestnahrudi,
poēet epizod u pacientƽ s intermitentními symptomy, tachykardie, hypotenze, srdeēní selhání
anovámitrálníregurgitace).
PacientisdepresemiúsekuSTmajíhoršíprognózunežpacientisnormálnímEKG(vzávislostina
poētu svodƽ se ST depresemi a jejich hloubkou). Vysoce rizikovou podskupinu tvoƎí pacienti
skombinací ST depresí a pƎechodných ST elevací. ím vyšší je hodnota vysoce senzitivního
troponinupƎipƎijetí,tímvyššíjerizikoúmrtí.ProstratifikacirizikalzevyužítrizikovéskóreGRACE
(http://www.gracescore.org/WebͲSite/WebVersion.aspx),kteréjepropovažovánízanejpƎesnĢjší
rizikovoustratiĮkaci(lepšínežsamotnéklinickéhodnocení),atojakpƎipƎijetí,takpƎipropuštĢní.
3.2.Konzervativníléēebnástrategie
Pacienti,unichžzklinickýchdƽvodƽnenízvolenainvazivnístrategie,mohoubýtnapƎíkladvelmi
staƎínebokƎehcí,spƎidruženýmichorobami(napƎ.demence,tĢžkáchronickárenálníinsuĮcience
nebonádorovéonemocnĢní)nebosvysokýmrizikemkrvácivýchkomplikací.Údajƽopacientech
s AKS, u nichž technicky není schƽdná revaskularizace vzhledem k tĢžké/difuzní ischemické
chorobĢsrdeēní,jemálo.
3.3.IniciálníléēebnáopatƎení
KyslíkbymĢlbýtpodávánpouzepƎisaturaciO2vkrvi<90%nebojeͲlipacientvrespiraēnítísni.
NeustoupíͲliischemicképƎíznakyponitrátechnebobetaͲblokátorech,jerozumnépodatopiáty
(morĮummƽžezpomalovatintestinálnívstƎebáváníantiagregancií).
3.4.

Antiischemickáléēbavakutnífázi

Doporuēení/Prohlášení

ESC

GRADE

ÚroveŸ TƎída

GRADE

ÚroveŸ

asné zahájení léēby betaͲblokátory se doporuēuje u pacientƽ
spokraēujícímipƎíznakyischemieavnepƎítomnostikontraindikací.

B

I

ْْْْ

nn

DoporuēujesepokraēovatvchronickéléēbĢbetaͲblokátory,pokud
nenípacientvetƎídĢKillipIIIavíce.

B

I

ْْْْ

nn

KzmírnĢníanginysedoporuēujísublingválníneboi.v.nitráty;a
i.v. léēba se doporuēuje u pacientƽ s rekurentní anginou,
nekontrolovanouhypertenzínebopƎíznakysrdeēníhoselhání.

C

I

ْْْْ

nn
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Upacientƽsesuspektní/potvrzenouvasospastickouanginoumají
býtzvažoványblokátorykalciovýchkanálƽanitrátyanemajíbýt
podáványbetaͲblokátory.

B

IIa

ْْْٓ

n?

Legenda:i.v–intravenózní.
a
NemábýtpodávánopacientƽmēasnĢpopoužitísildenafilu,vardenafilu(>24h)nebotadalafilu(>48h).

KezmírnĢníobtížíaústupudepreseSTnaEKGvedouintravenóznínitrátyúēinnĢjinežsublingvální.
DávkabymĢlabýttitrovánávzestupnĢ,zapeēlivémonitoracekrevníhotlaku,doústupuobtížíau
hypertenzních pacientƽ do normalizace krevního tlaku, pokud se neobjeví nežádoucí úēinky
(zejména bolesti hlavy nebo hypotenze). Je tƎeba se vyhnout ēasnému podání betaͲblokátorƽ
upacientƽstarších70let,sesrdeēnífrekvencí(SF)>110/min,systolickýmkrevnímtlakem<120
mm Hg a neníͲli známafunkcelevé komory. Mezi kontraindikace patƎí suspektnívasospastická
anginanebopoužíváníkokainu.
3.5.Protidestiēkováléēba
3.5.1. VolbainhibitoruP2Y12
DokombinaceskyselinouacetylsalicylovoujsoupreferovanýminovéinhibitoryP2Y12,prasugrel
aticagrelor,vpƎípadĢžepacientinemajívysokérizikokrváceníakontraindikaceléēby.Upacientƽ
podstupujícíchPCIjedoporuēovánprasugrel(nasycovacídávka60mg,dennídávka10mg),což
setýkápacientƽdosudneléēenýchinhibitoryP2Y12.Ticagrelor(nasycovacídávka180mg,tedy
90mgdvakrátdennĢ)jedoporuēovánnezávislenavstupníléēebnéstrategii,cožsetýkáipacientƽ
pƎedléēenýchclopidogrelem(tenbymĢlbýtponasazeníticagreloruvysazen).
3.5.2. ZaēátekléēbyinhibitoremP2Y12
PƎedléēeníjedoporuēovánoupacientƽseznámouanatomiíkoronárníchtepenasjasnouindikací
PCI. U pacientƽ podstupujících invazivní léēbu by mĢla být zvážena aplikace ticagreloru
(nasycovacídávka180mg,tedy90mgdvakrátdennĢ),pƎípadnĢclopidogrelu(nasycovacídávka
600mg,dennídávka75mg),pokudticagrelornepƎipadávúvahu,atoconejdƎívepopotvrzení
diagnózy NSTEMI. Iniciace léēby prasugrelem u pacientƽ, u nichž anatomii koronárních tepen
neznáme,nenídoporuēována.
3.5.3. Délkatrváníprotidestiēkovéléēby(DAPT)
UpacientƽsAKSjebezohledunaléēebnoustrategiidoporuēovánaDAPTpodobu12mĢsícƽ.
VpƎípadĢvysokéhorizikakrváceníjevhodnézvážitvysazeníinhibitoruP2Y12pošestimĢsících.
UpacientƽsAKS,kteƎítolerovaliDAPTbezkrvácivýchkomplikací,lzezvážitpokraēovánívDAPT
podobudelšínež12mĢsícƽ.VtomtopƎípadĢlzeupƎednostnitticagrelorvdávce60mg2×dennĢ
dokombinaceskyselinouacetylsalicylovoupƎedclopidogrelemēiprasugrelem.
3.5.4. InhibitoryglykoproteinuIIb/IIIa
InhibitoryGPIIb/IIIajsouspojenysnárƽstemvelkýchkrvácení.Upacientƽléēenýchprasugrelem
neboticagrelorembymĢlybýtinhibitoryGPIIb/IIIaomezenynakritickésituacenebotrombotické
komplikacebĢhemPCI(tzv.bailoutléēba).
3.6.Antikoagulaceakutnífáze
UpacientƽsnonͲSTEAKSpƎedléēenýchenoxaparinemsenedoporuēujepƎidávatdalšíbĢhemPCI,
pokud byla poslední subkutánní (s.c.) dávka enoxaparinu podána osm hodin pƎed PCI, zatímco
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bylaͲli poslední s.c. injekce enoxaparinu podána ш 8 h pƎed PCI, doporuēuje se pƎidat i.v. bolus
0,3mg/kg.PƎechodnajinéantikoagulanciumbĢhemPCIsesilnĢnedoporuēuje.
3.7.

Antikoagulacepoakutnífázi

Doporuēení/Prohlášení

ESC
ÚroveŸ TƎída

GRADE
GRADE
ÚroveŸ

Parenterální antikoagulace se doporuēuje v dobĢ diagnózy dle
ischemickéhoakrvácivéhorizika.

B

I

ْْْْ

nn

Fondaparinux (2,5 mg s.c. dennĢ) se doporuēuje, neboƛ má
nejpƎíznivĢjšíproĮlúēinnosti/bezpeēnostibezohledunaléēebnou
strategii.

B

I

ْْْْ

nn

Bivalirudin(0,75mg/kgi.v.bolus,následnĢ1,75mg/kg/haž4hpo
výkonu) se doporuēuje jako alternativa UFH plus inhibitorƽ GP
IIb/IIIa bĢhem PCI. Vprevenci trombózy katetrƽ je doporuēena
kombinacesmaloudávkouUFH.

A

I

ْْْْ

nn

UFH 70–100 IU/kg i.v. (50–70 IU/kg pƎi souēasném podávání
inhibitorƽGPIIb/IIIa)sedoporuēujepacientƽmpodstupujícímPCI,
kteƎínedostávajížádnéantikoagulans.

B

I

ْْْْ

nn

U pacientƽ užívajících fondaparinux (2,5 mg s.c. dennĢ), kteƎí
podstoupíPCI,sedoporuēujebĢhemvýkonujedeni.v.bolusUFH
(70–85 IU/kg nebo 50–60 IU/kg pƎi souēasném podávání
inhibitorƽGPIIb/IIIa).

B

I

ْْْْ

nn

Enoxaparin(1mg/kgs.c.dvakrátdennĢ)neboUFHsedoporuēují,
neníͲlikdispozicifondaparinux.

B

I

ْْْْ

nn

EnoxaparinmábýtzvažovánjakoantikoagulanspƎiPCIupacientƽ
pƎedléēenýchenoxaparinems.c.

B

IIa

ْْْٓ

n?

PoiniciálníléēbĢUFHmohoubýtzvažoványbĢhemPCIdalšíi.v.
bolusyUFHƎízenéACT.

B

IIb

ْْْٓ

n?

NeníͲli indikováno jinak, má být po PCI zvažováno vysazení
antikoagulace.

C

IIa

ْْْٓ

n?

PƎechodzUFHnaLMWHanaopaksenedoporuēuje.

B

III

ْٓٓٓ

pp

U pacientƽ s nonͲSTEMI bez pƎedchozí CMP/TIA a s vysokým
ischemickýmrizikemasnízkýmrizikemkrvácení,kteƎídostávají
kyselinu acetylsalicylovou a clopidogrel, lze po vysazení
parenterální antikoagulace zvažovat malou dávku rivaroxabanu
(2,5mgdvakrátdennĢpƎibližnĢpodobujednohoroku).

B

IIb

ْْْٓ

n?

Legenda: ACT – aktivovaný srážecí ēas; CMP – cévní mozková pƎíhoda; GP IIb/IIIa – glykoprotein IIb/IIIa; i.v. – intravenózní; LMWH –
nízkomolekulárníheparin;nonͲSTEMI–akutníinfarktmyokardubezelevacíúsekuST;PCI–perkutánníkoronárníintervence;s.c.–subkutánní;
TIA–transitorníischemickáataka;UFH–nefrakcionovanýheparin.

Rivaroxaban 2,5 mg dvakrát dennĢ se nedoporuēuje pacientƽm léēeným ticagrelorem nebo
prasugrelem. Lze jej však zvažovat v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou a clopidogrelem
upacientƽsNSTEMIavysokýmrizikemischemieanízkýmrizikemkrvácení,nejsouͲlikdispozici
ticagreloraprasugrelnebojeprokontraindikacinelzepodat.

Klinická otázka ē. 4: Jaká je optimální léēba akutního infarktu
myokarduselevacemiST?
P:PacientisakutníminfarktemmyokarduselevacemiST
I:PrimárníPCI
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C:Dalšíreperfuznístrategie
O:Efektivitaprozlepšeníprognózypacienta
4. U pacientƽ s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST: Je primární PCI v porovnání
sostatnímireperfuznímistrategiemiúēinnĢjšíprozlepšeníprognózypacienta?
4.1. PostuppƎiprvnímkontaktu,ihnedpostanovenídiagnózy
Doporuēení/Prohlášení

ESC
ÚroveŸ TƎída

Hypoxie

GRADE
GRADE
ÚroveŸ



Upacientƽshypoxemií(SaO2<90%neboPaO2<60mmHg)je
indikovánaaplikacekyslíku.

C

I

ْْْْ

nn

U pacientƽ se SaO2 ш 90 % není rutinní aplikace kyslíku
doporuēena.
Symptomy

B

III

ْٓٓٓ

pp





K tlumení bolesti by mĢla být zvážena titrovaná i.v. aplikace
opioidƽ.

C

IIa

ْْْٓ

n?

U vysoce úzkostných pacientƽ by mĢlo být zváženo podání
mírnéhotrankvilizéru(obvyklebenzodiazepinu).

C

IIa

ْْْٓ

n?

Legenda:i.v.–intravenózní;PaO2–parciálnítlakkyslíku;SaO2–saturacehemoglobinukyslíkemvarteriálníkrvi.(DoporuēeníESCproSTEMI)

SamozƎejmostí je trvalá monitorace EKG od chvíle stanovení podezƎení na diagnózu AKS až do
úplné stabilizace pacienta (nejménĢ 24 hodin nebo do vylouēení diagnózy) a s tím spojená
dostupnostokamžitédefibrilace.
NapacientyporesuscitaciproobĢhovouzástavuspojenouspodezƎenímnaIMmábýtpohlíženo
jakonaSTEMIamajíbýttransportovánidokardiocenterkemergentníkoronarografii.
Podáníantitrombotickýchlékƽpostanovenídiagnózyjediskutovánovdalšíchkapitolách.
4.2. Reperfuznístrategie
Doporuēení/Prohlášení

ESC

GRADE

ÚroveŸ

TƎída

GRADE

ÚroveŸ

Reperfuzní léēba je indikována u všech pacientƽ se symptomy
ischemiepƎetrvávajícímipodobuч12hstrvajícíelevacíúseku
ST.

A

I

ْْْْ

nn

V deĮnovaných intervalech se doporuēuje dávat pƎednost
primárníPCIpƎedĮbrinolýzou.

A

I

ْْْْ

nn

Pokud nelze provést primární PCI v deĮnovaných ēasových
intervalech po stanovení diagnózy, je do 12 hodin od vzniku
symptomƽ doporuēeno podání Įbrinolýzy, a to v pƎípadĢ, že
nejsoukontraindikace.

A

I

ْْْْ

nn

C

I

ْْْْ

nn

Primární PCI je indikována v nepƎítomnosti elevace úseku ST
upacientƽ s podezƎením na probíhající symptomy ischemie
pƎipomínajícíIMasnejménĢjednímznásledujícíchkritérií:
- hemodynamickánestabilitanebokardiogenníšok,
- recidivující nebo probíhající bolest na hrudi nereagující na

léēbu,
- životohrožujícíarytmienebosrdeēnízástava,
- mechanickékomplikaceIM,
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- akutnísrdeēníselhání,recidivujícídynamickézmĢnyúsekuST

nebovlnT,zvláštĢpƎiintermitentníchelevacíchúsekuST.
asné provedení angiografického vyšetƎení (do 24 h) je
doporuēeno po úplném zmírnĢní symptomƽ a kompletním
ústupu elevace úseku ST spontánnĢ nebo po podání
nitroglycerinu (pokud nedochází k recidivĢ symptomƽ nebo
elevaciúsekuST).

C

I

ْْْْ

nn

Upacientƽsēasovýmintervalemodnástupusymptomƽ>12hje
pƎi probíhajících symptomech pƎipomínajících ischemii,
hemodynamické nestabilitĢ nebo život ohrožujících arytmiích
indikovánaprimárníPCI.

C

I

ْْْْ

nn

RutinníprimárníPCIbymĢlabýtzváženaupacientƽdopravených
košetƎenípozdĢji(12–48h)odvznikusymptomƽ.

B

IIa

ْْْٓ

n?

Uasymptomatickýchpacientƽneníindikovánorutinníprovedení
PCIuzavƎenéIRA>48hodvznikuSTEMI.

A

III

ْٓٓٓ

pp

Legenda: IM – infarkt myokardu; IRA – infarktová tepna (infarctͲrelated artery); PCI – perkutánní koronární intervence; STEMI – infarkt
myokarduselevacemiúsekuST.(DoporuēeníESCproSTEMI)

4.3. Antitrombotická medikace (preͲ, periͲ a postͲ procedurálnĢ pƎi emergentní koronarografii
aprimárníPCI)
4.3.1. Antiagregancia(protidestiēkovéléky)
Doporuēení/Prohlášení

ESC

GRADE

ÚroveŸ

TƎída

GRADE

ÚroveŸ

U pacientƽ s AKS podstupujících PCI je vedle kyseliny
acetylsalicylovédoporuēovánprasugrel(nasycovacídávka60mg,
denní dávka 10 mg), což se týká pacientƽ dosud neléēených
inhibitoryP2Y12snonͲSTEAKSnebosezpoēátkukonzervativnĢ
léēenýmiSTEMI,jeͲlipotvrzenaindikacePCI,pƎípadnĢupacientƽ
se STEMI podstupujících neodkladnou koronární katetrizaci,a
neníͲli pƎítomno vysoké riziko život ohrožujícího krvácení nebo
jinákontraindikace.

B

I

ْْْْ

nn

UpacientƽsAKSjevedlekyselinyacetylsalicylovédoporuēován
ticagrelor(nasycovacídávka180mg,tedy90mgdvakrátdennĢ),a
atonezávislenavstupníléēebnéstrategii,cožsetýkáipacientƽ
pƎedléēených clopidogrelem (ten by mĢl být po nasazení
ticagreloruvysazen),nemajíͲlikontraindikace.

B

I

ْْْْ

nn

PƎedléēení inhibitorem P2Y12 je obecnĢ doporuēováno
upacientƽ se známou anatomií koronárních tepen a s jasnou
indikacíPCI,jakožiupacientƽseSTEMI.

A

I

ْْْْ

nn

UpacientƽsnonͲSTEAKSpodstupujícíchinvazivníléēbubymĢla
býtzváženaaplikaceticagreloru(nasycovacídávka180mg,tedy
90mgdvakrátdennĢ),pƎípadnĢclopidogrelu(nasycovacídávka
600mg,dennídávka75mg),pokudticagrelornepƎipadávúvahu,
atoconejdƎívepopotvrzenídiagnózy.

C

IIa

ْْْٓ

n?

UpacientƽsnonͲSTEAKS,unichžneznámeanatomiikoronárních
tepen,léēbaprasugrelemnenídoporuēována.

B

III

ْٓٓٓ

pp

Clopidogrel (nasycovací dávka 600 mg, denní dávka 75 mg)
pƎidaný ke kyselinĢ acetylsalicylové je doporuēován u pacientƽ
sAKS,jimžnelzepodávatticagrelorneboprasugrel,atovēetnĢ
osobsanamnézounitrolebníhokrvácenínebosindikacíOAC.

A

I

ْْْْ

nn
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Legenda: AKS – akutní koronární syndrom; nonͲSTE AKS – akutní koronární syndrom bez elevací úseku ST; PCI – perkutánní koronární
intervence;STEMI–infarktmyokarduselevacemiúsekuST;
a

 Kontraindikace ticagreloru: pƎedchozí nitrolební krvácení nebo pƎetrvávající krvácení. Kontraindikace prasugrelu: pƎedchozí nitrolební
krvácení, pƎedchozí ischemická cévní mozková pƎíhoda nebo tranzitorní ischemická ataka, pƎípadnĢ pƎetrvávající krvácení; prasugrel není
doporuēovánupacientƽvevĢkuш75letnebostĢlesnouhmotností<60kg(AktualizacedoporuēeníESCproduálníprotidestiēkovouléēbu).

Pacienti podstupující primární PCI by mĢli dostávat duální protidestiēkovou léēbu (DAPT),
tj.kombinaci aspirinu s inhibitorem P2Y12 a souēasnĢ iv. heparin. Aspirin by mĢl být podáván
perorálnĢ(150až300mgvēetnĢžvýkání)nebointravenóznĢ(150–250mg).ConejēasnĢjšípodání
inhibitoruP2Y12sepovažujeuSTEMIzavhodnéipƎesnízkouúroveŸdƽkazƽ.VpƎípadĢnejasné
diagnózy STEMI by mĢlo být podání inhibitorƽ P2Y12 odloženo do doby, než bude definována
koronárníanatomie.
PreferovanýmiP2Y12inhibitoryjsouprasugrel(60mgp.o.,sudržovacídávkou10mgdennĢ)nebo
ticagrelor (180 mg p.o. s udržovací dávkou 2x dennĢ 90 mg). Každý z tĢchto lékƽ má rychlejší
nástup úēinku a vĢtší úēinnost nežli klopidogrel. Žádná z úēinnĢjších látek (prasugrel nebo
ticagrelor) by nemĢla být použita u pacientƽ s pƎedchozí hemoragickou mrtvicí, u pacientƽ
užívajícíchperorálníantikoagulancianeboupacientƽsonemocnĢnímjater.Pokudneníkdispozici
ani prasugrel ani ticagrelor (nebo pokud jsou kontraindikovány), je možno použít klopidogrel
(600mgp.o.sudržovacídávkou75mgdennĢ).
4.3.2. Antikoagulancia
Doporuēení/Prohlášení

ESC
ÚroveŸ TƎída

Antikoagulaēníléēba

GRADE
GRADE
ÚroveŸ



PƎidání antikoagulace k protidestiēkové léēbĢ je doporuēeno
uvšechpacientƽbĢhemprimárníPCI.

C

I

ْْْْ

nn

DoporuēujeserutinnĢpodávatUFH.

C

I

ْْْْ

nn

C

I

ْْْْ

nn

JetƎebazvážitrutinnípoužíváníenoxaparinui.v.

A

IIa

ْْْٓ

n?

JetƎebazvážitrutinnípoužíváníbivalirudinu.

A

IIa

ْْْٓ

n?

FondaparinuxnenídoporuēenproprimárníPCI.

B

III

ْٓٓٓ

pp

PodáníbivalirudinuvprƽbĢhuprimárníPCIjedoporuēeno
upacientƽsheparinemindukovanoutrombocytopenií.


Dávkování UFH musí odpovídat tĢlesné hmotnosti pacienta (tj. poēáteēní bolus 70–100 U/kg).
RutinnípodáváníjednédávkyUFH(napƎ.5000j.nebo10000j.iv.)všemnemocnýmsAIMjenutno
považovatzachybu,neboƛpro100kgvážícíhomužejedávka5000j.UFHtémĢƎjistĢneúēinná,
zatímcopro55kgvážícístaršínemocnoumƽženaopakbýtdávka10000jUFHsmrtelná(obrovské
rizikokrvácenívēetnĢdoCNS).Neexistujížádnéúdaje,kterébydoporuēovalypoužitíAPTTēiACT
kpƎizpƽsobenídávkynebosledováníUFHbĢhemprimárníPCI.
4.4. DalšíprƽbĢhhospitalizace(pokoronarografii/PCI)
MonitorováníEKGprodetekciarytmiíaabnormalitsegmentuSTsedoporuēujenejménĢpodobu
24 hodin od zaēátku pƎíznakƽ u všech pacientƽ se STEMI. Další monitorace poté závisí na
odhadovaném riziku. Když pacient opustí kardiologickou JIP, monitorování mƽže pokraēovat
telemetrií.asnýpƎekladzkardiocentrapoprovedenékoronarografii/PCIdospádovénemocnice
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je možný za pƎedpokladu, že jsou zajištĢny tyto pƎedpoklady: (a) EKG monitorace pacienta po
nezbytnĢ dlouhou dobu (nejménĢ 24 hodin u nekomplikovaných pƎípadƽ), (b) pacient je
hemodynamickystabilní,(c)všechnykritickékoronárnístenózyindikovanékléēbĢbylyošetƎeny,
(d) ve spádové nemocnici je zajištĢna péēe kardiologem minimálnĢ ve formĢ 24hodinové
dostupnostinatelefonu,(e)místovpichudotepnyjestabilní,bezznámeklokálníchkomplikací.
Délka hospitalizace musí vždy být urēena individuálnĢ. U selektovaných, naprosto
nekomplikovaných pacientƽ s vyƎešeným koronarografickým nálezem (tj. zpravidla po úspĢšnĢ
provedenéPCI)jemožnévelmiēasnépropuštĢní(za48–72hodin)zapƎedpokladu,žejezajištĢno:
(a)adekvátnídomácíprostƎedí(pacientnežijesámamákdispozicitelefon),(b)možnostkdykoli
telefonickykonzultovatspádovounemocnicinebopƎímokardiocentrum,(c)nepƎerušenépodávání
všech lékƽ, (d) o ēasném propuštĢní je telefonicky informován lékaƎ, který pacienta pƎebírá do
ambulantnípéēe.
Nadruhémkoncispektra,pokudjdeodélkuhospitalizace,jsounemocnískomplikacemiinfarktu
a nemocní s rozsáhlým postižením více koronárních tepen, vyžadující ēasné Ǝešení koronárním
bypassem(tatosituacejerelativnĢvzácnápoSTEMI,aleēastĢjšíjepononͲSTEMI).Takovínemocní
jsounĢkdyhospitalizovániinĢkoliktýdnƽ.Ztohotodƽvodujenutnodélkuhospitalizaceurēitvždy
individuálnĢ.
4.5. Komplikaceinfarktumyokardu
Komplikace infarktu myokardu musí být vždy komplexnĢ a rychle diagnostikovány (nejlépe
vkardiocentrech).KpodrobnýmpostupƽmodkazujemenaoriginálnítextESCguidelines.
ObdobnĢ odkazujeme na originální znĢní ESC guidelines, pokud jde o infarkt myokardu bez
koronárníobstrukce(MINOCA)apokudjdeoTakoͲTsubosyndromjakožtorelativnĢnovouformu
akutníhokoronárnísyndromu.

Klinická otázka ē. 5: Jak správnĢ provádĢt sekundární prevenci
akutníchkoronárníchsyndromƽ?
P:Pacientisakutnímkoronárnímsyndromem
I:MedikacearežimováopatƎenípopropuštĢníznemocnice
C:AbsencemedikacearežimovýchopatƎenípopropuštĢníznemocnice
O:Sníženírizikaúmrtía/nebosníženíkomplikací

5. U pacientƽ s akutním koronárním syndromem: Má medikace a režimová opatƎení po
propuštĢní znemocnice v porovnání s jejich absencí vliv v rámci sekundární prevence
akutníchkoronárníchsyndromƽnasníženírizikaúmrtínebokomplikací?
5.1.

RežimováopatƎení

Doporuēení/Prohlášení

ESC
ÚroveŸ TƎída

GRADE
GRADE
ÚroveŸ

DoporuēujesevyhledávatkuƎákynaopakovanĢjimposkytovat
poradenství souēasnĢ s nabídkou pomoci pƎi dlouhodobĢjší
podpoƎe, náhradní léēbĢ nikotinem, užívání vareniclinu
abupropionu,atobuěsamostatnĢ,nebovkombinaci.

A

I

ْْْْ

nn

Doporuēujeseúēastvprogramukardiovaskulárnírehabilitace.

A

I

ْْْْ

nn
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Každánemocnice,ježsepodílínapéēiopacientypoSTEMI,by
mĢlamítprotokolzanecháníkouƎení.

C

I

ْْْْ

nn

Lzezvážitpodávánípolypilulky(„polypill“)apoužívatkombinaēní
léēbuscílemzvýšitdodržovánípƎedepsanéfarmakoterapie.

B

IIb

ْْْٓ

n?


5.1.1. ZákazkouƎení
Viz.tabulka.
5.1.2. Dietaaredukcenadváhy
Doporuēenajedieta:(a)podobnástƎedomoƎskéstravĢ;(b)pƎíjemsoli<5gdennĢ,(c)30–45g
vláknin dennĢ; (d) ш 200 g ovoce a 200 g zeleniny dennĢ; (e) ryby 1 až 2krát týdnĢ; (f) 30 g
nesolenýchoƎechƽdennĢ;(g)omezenýpƎíjemalkoholu(maximálnĢ2skleniēkypromužea1pro
ženy)a(h)odrazováníodslazenýchnápojƽ.NadváhajedefinovanájakoindextĢlesnéhmotnosti
(BMI)mezi25–30kg/m2aobezitajakoBMIш30kg/m2.Souvisísvyššímortalitouvesrovnáníse
zdravouhmotností(BMImezi18,5–25kg/m2).BƎišnítukjeobzvláštĢškodlivý.Pokudjeobvod
pasuш102cmumužƽneboш88cmužen,jetƎebadoporuēitúbytekhmotnosti,protožemƽže
zlepšit mnoho rizikových faktorƽ souvisejících s obezitou. Nebylo však prokázáno, že snížení
hmotnostisamoosobĢsnižujeúmrtnost.
5.1.3. Rehabilitace
Rehabilitaēní programy musí zahrnovat kromĢ cviēení též edukaci, ovlivnĢní rizikových faktorƽ,
snížení stresu a psychologickou podporu. DobƎe vedené rehabilitaēní programy mohou snížit
dlouhodobou kardiovaskulárníúmrtnostažo22%.
5.1.4. Kontrolahypertenze
Hypertenze je velmi ēastým rizikovým faktorem u STEMI, a proto by mĢl být krevní tlak dobƎe
kontrolován. KromĢ zmĢn životního stylu by mĢla být zahájena farmakoterapie scílem
systolického krevního tlaku < 140 mmHg. U starších, kƎehkých pacientƽ mƽže být cíl mírnĢjší,
zatímcoupacientƽsvelmivysokýmrizikem,kteƎítolerujílékysnižujícíTK,mƽžebýtzvážencílový
systolickýtlak<120mmHg
5.1.5. Alkohol
VnĢkterýchstudiích(nikolivšakvevšech)seukázalomalémnožstvíalkoholu(1sklenka/denpro
ženya2sklenkypromuže)býtspojenosnižšíkardiovaskulárnímortalitou.NicménĢvyššídávky
alkoholu (než uvedená velice malá množství) jsou nepochybnĢ škodlivé – a nejen z pohledu
kardiovaskulárnímortality,aleizpohleduvyššíhovýskytunádorƽ.
5.2.1. Antitrombotickáléēbapoinfarktu
Doporuēení/Prohlášení
UpacientƽsAKSpodstupujícíchimplantacikoronárníhostentu
je doporuēována DAPT kombinací inhibitoru P2Y12 a kyseliny
acetylsalicylové po dobu 12 mĢsícƽ, nejsouͲli pƎítomny
kontraindikacejakozvýšenérizikokrvácení(napƎ.PRECISEͲDAPT
ш25).

ESC
ÚroveŸ TƎída

A

I

GRADE
GRADE
ÚroveŸ

ْْْْ

nn
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UpacientƽsAKSaimplantacístentuvykazujícíchvysokériziko
krvácení (napƎ. PRECISEͲDAPT ш 25) je vhodné zvážit vysazení
inhibitoruP2Y12pošestimĢsících.

B

IIa

ْْْٓ

n?

U pacientƽ s AKS léēených vstƎebatelnými stenty by mĢla být
zváženaDAPTtrvajícínejménĢ12mĢsícƽ.

C

IIa

ْْْٓ

n?

U pacientƽ s AKS, kteƎí tolerovali DAPT bez krvácivých
komplikací,lzezvážitpokraēovánívDAPTpodobudelšínež12
mĢsícƽ.

A

IIb

ْْْٓ

n?

UpacientƽsIMavysokýmischemickýmrizikem,akteƎítolerovali
DAPT bez krvácivých komplikací, lze upƎednostnit ticagrelor v
dávce60mg2×dennĢpƎidanýnadobudelšínež12mĢsícƽke
kyselinĢacetylsalicylovépƎedclopidogrelemēiprasugrelem.

B

IIb
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n?

U pacientƽ léēených DAPT pro AKS (STEMI, nonͲSTEMI) se
doporuēujevēasnýnávratkDAPTpoprovedeníCABG,jakmileje
topovažovánozabezpeēnéapokudnevyžadujíOAC.DAPTmá
býtpodávánapodobu12mĢsícƽ.

C

I
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nn

U pacientƽ s AKS léēených pouze farmakoterapií zahrnující
iDAPT se doporuēuje pokraēovat v podávání inhibitoru P2Y12
(ticagreloruneboclopidogrelu)podobu12mĢsícƽ.
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ْْْْ
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U pacientƽ s AKS léēených pouze farmakoterapií, kteƎí mají
vysoké riziko krvácení (napƎ. PRECISEͲDAPT ш 25), je namístĢ
zvážitDAPTalespoŸpodobujednohomĢsíce.

C

IIa

ْْْٓ

n?

Legenda:AKS–akutníkoronárnísyndrom;DAPT–duálníprotidestiēkováléēba;IM–infarktmyokardu;PRECISEͲDAPT–PREdictingbleeding
ComplicationsInpatientsundergoingStentimplantationandsubsEquentDualAntiPlateletTherapy.
a
DeĮnovánovĢkemш50letanejménĢjednímznásledujícíchdodateēnýchvysocerizikovýchfaktorƽ:vĢk65letēivyšší,diabetesmellitus
vyžadující farmakoterapii, druhý pƎedchozí spontánní infarkt myokardu, postižení více koronárních tepen, pƎípadnĢ chronická dysfunkce
ledvin,deĮnovanáodhadovanouclearancekreatininu<60ml/min.(AktualizacedoporuēeníESCproduálníprotidestiēkovouléēbu)

Všichninemocní,kteƎítolerujíaspirin,bymĢlitentolékužívatpoIMdoživotnĢvdávce75–100
mg dennĢ. Vyšší dávky nejsou antitromboticky úēinnĢjší, jsou ale spojeny s vyšším rizikem
nežádoucíchúēinkƽnaGIT.
DAPT.Druhýprotidestiēkovýlék(inhibitorP2Y12–prasugrelneboticagrelor,pƎípadnĢpƎijejich
nedostupnosticlopidogrel)semápodávatpodobu12mĢsícƽpoIM.Unemocnýchsvysokým
ischemickýmrizikem,kteƎítolerujíDAPTbezprojevƽkrvácení,jemožnoduálníléēbuprodloužit
ažnadobu3letpoIM.NaopakpƎikrvácivýchkomplikacíchnebopƎivznikuindikaceksouēasné
antikoagulaēní léēbĢ (napƎ. fibrilace síní nebo žilní tromboza ēi plicní embolie) je možno jeden
protidestiēkovýlékpƎerušitpodƽkladnémzváženýchvšechrizikdƎíve.
5.2.2. Dalšíléky
RutinnĢ podávané léky v akutní a subakutní fázi i v dlouhodobém horizontu: betaͲblokátory,
inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu, blokátory receptoru AT1 pro angiotensin II,
antagonistémineralokortikoidníchreceptorƽahypolipidemikapoinfarktumyokarduselevacemi
úsekuST.
Doporuēení/Prohlášení

ESC
ÚroveŸ TƎída

BetaͲblokátory
PerorálnĢpodávanébetaͲblokátoryjsouindikoványupacientƽse
srdeēním selháním a/nebo EFLK ч 40 %, pokud nejsou
kontraindikovány.

A

I

GRADE
GRADE
ÚroveŸ
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I.v. aplikaci betaͲblokátorƽ je nutno zvážit pƎi pƎíjezdu do
nemocnice u pacientƽ s indikací k primární PCI, bez
kontraindikací,bezeznámekakutníhosrdeēníhoselháníaSTK>
120mmHg.

A

IIa

ْْْٓ

n?

Rutinní perorální léēbu betaͲblokátory je nutno zvážit bĢhem
pobytuvnemocnicianáslednĢvnípokraēovatuvšechpacientƽ
bezkontraindikací.
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ْْْٓ
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I.v.aplikacibetaͲblokátorƽnelzepoužítupacientƽshypotenzí,
akutnímsrdeēnímselháním,AVblokádouēitĢžkoubradykardií.
Hypolipidemika

B

III

ْٓٓٓ

pp





Doporuēuje se zahájit co nejdƎíve a dlouhodobĢ udržovat
intenzivníléēbustatinya–pokudnejsoukontraindikace.
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I
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JakocílováhodnotaLDLͲCsedoporuēuje<1,8mmol/l(70mg/dl)
nebosníženíalespoŸo50%,pokudjevstupníhodnotaLDLͲC1,8–
3,5mmol/l(70–135mg/dl).
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UvšechpacientƽseSTEMIsedoporuēujevyšetƎitconejdƎívepo
pƎijetídonemocnicejejichlipidovýproĮl.
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I
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UpacientƽvevysokémrizikusLDLͲCш1,8mmol/l(70mg/dl)pƎes
užívánístatinuvmaximálnítolerovanédávcejenutnozvážitdalší
léēbuzamĢƎenounasníženíLDLͲC.
InhibitoryACE/blokátoryreceptoruAT1proangiotensinII





Podávání inhibitorƽ ACE s poēáteēní dávkou bĢhem prvních 24
hodinodvznikuSTEMIsedoporuēujeupacientƽsprokázaným
srdeēním selháním, systolickou dysfunkcí LK, diabetem nebo
sinfarktempƎednístĢny.
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I
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Alternativou inhibitoru ACE u pacientƽ se srdeēním selháním
a/nebosystolickoudysfunkcíLK,zvláštĢupacientƽnetolerujících
inhibitory ACE, je blokátor receptoru AT1 pro angiotensin II,
ideálnĢvalsartan.
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Použití inhibitoru ACE je tƎeba zvážit u všech pacientƽ bez
kontraindikace.
MRA
PodáváníMRAsedoporuēujeupacientƽsEFLKч40%asrdeēním
selháním nebo diabetem, kteƎí již užívají inhibitor ACE a betaͲ
blokátor a nebyla u nich stanovena diagnóza renálního selhání
nebohyperkalemie.

B

I

Legenda:AV–atrioventrikulární;ACE–angiotensinkonvertujícíenzym;EFLK–ejekēnífrakcelevékomory;LDLͲC–cholesterollipoproteinƽo
nízkéhustotĢ;LK–levákomora;MRA–antagonistamineralokortikoidníchreceptorƽ;PCI–perkutánníkoronárníintervence;STK–systolický
krevnítlak;STEMI–infarktmyokarduselevacemiúsekuST.
a
VysoceintenzivníléēbastatinydeĮnovanájakoatorvastatin40–80mgarosuvastatin20–40mg.


5.2.3. AdherencekléēbĢ
Velmivážným(avodbornéliteratuƎenedocenĢným)problémemjevariabilníadherencekléēbĢ.
Proto je nezbytná velice peēlivá edukace nemocných o všech podávaných lécích, aby rozumĢli
dƽvodƽm,proējeužívajíabylisamináležitĢmotivovánijenevynechávat.


Kompletníklinickýdoporuēenýpostupproakutníkoronárnísyndromynaleznetezde:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/akutniͲkoronarniͲsyndromyͲinfarktͲmyokarduͲnestabilniͲanginaͲ
pectorisͲdiagnostikaͲlecbaͲfinal.pdf
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Úvod
UPOZORN NÍ:
TENTO MATERIÁL JE KLINICKÝM SOUHRNEM KLINICKÉHO DOPORUENÉHO POSTUPU, KTERÝ MÁ
SLOUŽIT ZDRAVOTNÍKpM JAKO PODKLAD PRO RYCHLÉ KLINICKÉ ROZHODOVÁNÍ. VŠECHNA
DOPORUENÍJSOUVYTVO\ENANAZÁKLAD NEJLEPŠÍCHDOSTUPNÝCHV DECKÝCHDpKAZpVDANÉM
ASE PODLE NÁRODNÍ METODIKY TVORBY KDP. Kompletní klinický doporuēený postup ksrdeēnímu
selháníjedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/file/kdpͲoponentura/kdpͲazvͲ09Ͳcks_verze3.pdf
Srdeēní selhání je klinický syndrom, jenž je charakterizován typickými symptomy (napƎ. dušností, otoky
kotníkƽaúnavou),ježmohoubýtdoprovázenyznámkami(napƎ.zvýšenounáplníkrēníchžil,chrƽpkyna
plicíchaotokykonēetin),vyvolanýmistrukturálnímia/nebofunkēnímisrdeēnímiabnormalitamivedoucími
kesníženémusrdeēnímuvýdejia/nebokezvýšenýmnitrosrdeēnímtlakƽmvklidunebopƎizátĢži.
PrevalencesrdeēníhoselhánívdospĢlépopulaciprƽmyslovĢrozvinutýchzemíjepƎibližnĢ1–2%;uosobve
vĢku>70letsezvyšujenahodnotuш10%.PodílpacientƽsHFpEFsepohybujevrozmezí22–73%.Zdáse,
že HFpEF a HFrEF mají rƽzné epidemiologické a etiologické proĮly. Ve srovnání s HFrEF jsou nemocní
sHFpEFstarší,ēastĢjijdeoženyaēastĢjimajívanamnézehypertenziaĮbrilacísíní(FS),zatímcoinfarkt
myokardu(IM)sevjejichanamnézeobjevujeménĢēasto.CharakteristikypacientƽsHFmrEFjsounĢkde
mezicharakteristikamijedincƽsHFrEFaHFpEF;pƎesnĢjšípopistétopopulacesivšakvyžádádalšístudie.
Vposledních 30 letech vedlo zdokonalování léēebných postupƽ a jejich uvádĢní do praxe k prodloužení
pƎežitíasnížilopoētyhospitalizacípacientƽsHFrEF.UpacientƽsesrdeēnímselhánímdocházívevĢtšinĢ
pƎípadƽkúmrtízkardiovaskulárníchpƎíēin,hlavnĢvdƽsledkunáhlésrdeēnísmrtiazhoršovánísrdeēního
selhání. Celková mortalita je u HFrEF obecnĢ vyšší než uHFpEF. K hospitalizacím ēasto dochází
znekardiovaskulárníchpƎíēin,zvláštĢupacientƽsHFpEF.Demografickýpopispopulaceveskérepublice
naleznetevplnéverzidoporuēení.


MetodologietvorbyzdrojovéhoKDP
Klinický doporuēený postup byl vytvoƎen vsouladu s eskou národní metodikou tvorby KDP, a to
metodouadaptacemezinárodníhoguidelinuEvropskékardiologickéspoleēnosti(ESC)„Guidelinesfor
the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure“. Metodika tvorby tohoto KDP je
detailnĢpopsanávplnéverziKDP.
KlasifikaceúrovnĢvĢdeckýchdƽkazƽdleECS
ÚroveŸA–Datapocházejízvícerandomizovanýchkontrolovanýchstudiínebosystematickýchreview
smetaͲanalýzami
ÚroveŸ B – Data pocházejí z jedné randomizované kontrolované studie nebe z velkých
nerandomizovanýchklinickýchstudií.
ÚroveŸC–Shodanázorƽodborníkƽa/nebomaléstudie,retrospektivnístudie,registry.
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Tabulka1.Síladoporuēeníaformulace:
TƎídydoporuēení

Definice

Doporuēenáformulace

TƎídaI

Dƽkazya/nebovšeobecnýsouhlas,žedanáléēbaje
prospĢšná,pƎínosná,úēinná.

Jedoporuēeno/jeindikováno.

TƎídaII

Rozporuplnédƽkazya/neborozcházejícísenázory
opƎínosu/úēinnostiléēbyneboprocedury.



TƎídaIIa

Váhadƽkazƽ/názorƽveprospĢchpƎínosu/úēinnosti.

MĢlobybýtzváženo.

TƎídaIIb

PƎínos/úēinnostménĢdoložen/adƽkazy/názory.

Mƽžebýtzváženo.

TƎídaIII

Dƽkazyneboobecnáshoda,žedanáléēbanebo
proceduranenípƎínosná/úēinnáavnĢkterých
pƎípadechmƽžebýtiškodlivá.

Nenídoporuēeno.


eskánárodnímetodikatvorbyKDPjezaloženanacelosvĢtovĢuznávanémpƎístupuGRADEworking
group.PƎisrovnáníazjednodušeníoboumetodik,bychommohlisjistourezervouapƎijatelnou
mírourizikazkreslenítransformovatklasifikaēnísystémESCasíludoporuēenídleESCnaGRADE
úroveŸvĢdeckéhodƽkazu(vizTabulka2)adoporuēení(vizTabulka3).
Tabulka2.TransformacestupnĢdƽkazudleESCnaGRADE
ESC
ÚroveŸdƽkazu

ÚroveŸdƽkazu

GRADE

A

ْْْْ

B

ْْْٓ

StƎední
kvalita/moderate

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

ْْٓٓ

Nízkákvalita/low

C

ْٓٓٓ

Velminízká
kvalita/verylow

Kvalitadƽkazƽ
Vysoká
kvalita/high

VysvĢtlení
Další výzkum velmi nepravdĢpodobnĢ
zmĢníspolehlivostodhaduúēinnosti.
DalšívýzkumpravdĢpodobnĢmƽžemítvliv
na spolehlivost odhadu úēinnosti amƽže
zmĢnitodhad.
Další výzkum velmi pravdĢpodobnĢ má
dƽležitý vliv na spolehlivost odhadu a
pravdĢpodobnĢzmĢníodhad.
Jakýkoliv odhad úēinnosti je velmi
nespolehlivý


Tabulka3.TransformacemodifikovanéverzeGRADEdoaktuálníverzeGRADE
ESC
TƎídadoporuēení
I
II
IIa
IIb
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
III

VysvĢtlení
Jedoporuēeno/jeindikováno

MĢlobybýtzváženo
Mƽžebýtzváženo
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Nenídoporuēeno

GRADE
Síladoporuēení
SilnédoporuēeníPRO
Bezdoporuēení

Symbol
nn
?

Slabé/podmínĢnédoporuēeníPRO

n?

Slabé/podmínĢnéPROTI
SilnédoporuēeníPROTI

p?
pp


Konsensusexpertƽ(EK)
ásti doporuēení vycházejí z konsensu pracovního týmu KDP AKS, který je založen na závĢrech
NárodníhokardiovaskulárníhoprogramuajetaképƎímoēinepƎímoinformovánstudiemiuvedenými
vetƎechadaptovanýchKDP.
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Stanoviska/doporuēení,unichžbyloposouzenízaloženonakonsenzuskupinyodborníkƽpƎipravujícíchtyto
doporuēenépostupy,bylaoznaēenajakoexpertníkonsensus(EK).ProEKnebyloprovedenosystematické
review. Doporuēení založená na EK nepoužívají symboly ani písmena, které by pƎedstavovala sílu
doporuēení a kvalitu dƽkazƽ. Síla doporuēení vychází výhradnĢ ze slovní formulace: je doporuēeno /
navrženo/mohlobyse.


Guideline(klinické)otázky/oblasti
1. DiagnostikaavyšetƎenísrdcezobrazovacímimetodamiadalšídiagnostickávyšetƎení
2. PrevencenebooddálenírozvojemanifestníhosrdeēníhoselhánínebozabránĢníúmrtípƎednástupem
symptomƽ
3. Farmakoterapiesrdeēníhoselhánísesníženouejekēnífrakcí
4. NechirurgickápƎístrojováléēbasrdeēníhoselhánísesníženouejekēnífrakcí
5. Léēbasrdeēníhoselhánísezachovanouejekēnífrakcí
6. Arytmieaporuchyvedení
7. PƎidruženáonemocnĢní
8. Akutnísrdeēníselhání
9. MechanickáobĢhovápodporaatransplantacesrdce
10. Léēbamultidisciplinárnímtýmem


Doporuēení
Klinická otázka ē. 1 – Diagnostika a vyšetƎení srdce zobrazovacími
metodamiadalšídiagnostickávyšetƎení
P:Všichnipacientisesrdeēnímselháním
I:Natriureticképeptidy,elektrokardiogramaechokardiograĮckévyšetƎení
C:OstatníbĢžnĢdostupnédiagnostickémetody(RTGsrdceaplic,TTE,CMR)
O:Vēasnýzáchytdetekcesrdeēníhoselhání
1.1 DoporuēeníprovyšetƎenísrdcezobrazovacímimetodamiupacientƽspodezƎenímnasrdeēníselhání
nebosprokázanýmsrdeēnímselháním
Doporuēení/Prohlášení
TTE se doporuēuje provést k posouzení struktury a funkce
myokarduscílemstanovit–uosobspodezƎenímnasrdeēníselhání
–diagnózubuěHFrEF,HFmrEF,neboHFpEF.
TTE se doporuēujepro výpoēet EFLK s cílem vyhledat pacienty se
srdeēním selháním, kteƎí by byli vhodní pro farmakologickou
apƎístrojovou(ICD,SRL)léēbunazákladĢdƽkazƽdoporuēenoupƎi
HFrEF.
TTE se doporuēuje pro vyšetƎení chlopenních vad, funkce pravé
komoryatlakuvplicniciupacientƽsjižstanovenoudiagnózoubuě
HFrEF,neboHFmrEFscílemvyhledatpacientyvhodnéprokorekci
chlopennívady.

ESC
ÚroveŸ
TƎída

GRADE
ÚroveŸ
Síla

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

I

ْٓٓٓ

nn
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TTE se doporuēuje pro posouzení struktury a funkce myokardu
uosob s plánovanou expozicí léēbĢ, která mƽže potenciálnĢ
poškoditmyokard(napƎ.chemoterapii).
UosobsrizikemrozvojesrdeēníhoselháníbymĢlybýtvprotokolu
TTE zváženy jiné metody (vēetnĢ tkáŸového dopplerovského
vyšetƎení, deformaēních indexƽ, jako jsou strain a strain rate)
scílemzjistitdysfunkcimyokarduvpreklinickémstadiu.
CMR se doporuēuje pro posouzení struktury a funkce myokardu
(vēetnĢpravostrannýchsrdeēníchoddílƽ)uosobsnedostateēným
akustickým okénkem a u pacientƽ s komplexním vrozeným
srdeēnímonemocnĢním(pƎizváženírizik/kontraindikacíkCMR).
CMR s LGE je tƎeba zvážit u pacientƽ s dilataēní kardiomyopatií
scílem rozlišit poškození myokardu z ischemických pƎíēin od
neischemických pƎíēin pƎi nejednoznaēných klinických údajích
avýsledcíchzvyšetƎeníjinýmizobrazovacímimetodami(pƎizvážení
rizik/kontraindikacíkCMR).
CMR se doporuēuje pro charakterizaci tkánĢ myokardu pƎi
podezƎení na myokarditidu, amyloidózu, sarkoidózu, Chagasovu
chorobu, Fabryho chorobu, nekompaktní kardiomyopatii
ahemochromatózu(pƎizváženírizik/kontraindikacíkCMR).
Neinvazivní zátĢžové zobrazovací metody (CMR, zátĢžová
echokardiograĮe, SPECT, PET) lze zvážit k vyšetƎení ischemie
aviability myokardu u pacientƽ se srdeēním selháním a ICHS
(považovanýchzavhodnépropotenciálníkoronárnírevaskularizaci)
pƎedrozhodnutímorevaskularizaci.
Invazivní koronarograĮe se doporuēuje u pacientƽ se srdeēním
selhánímaanginoupectorisnereagujícíchnafarmakoterapiinebo
sesymptomatickýmikomorovýmiarytmieminebopozástavĢsrdce
(kteƎí jsou považováni za vhodné pro potenciální koronární
revaskularizaci)scílemstanovitdiagnózuICHSajejízávažnost.
Invazivní koronarograĮi je tƎeba zvážit u pacientƽ se srdeēním
selháním a se stƎednĢ vysokou až vysokou pravdĢpodobností
pƎítomnosti ICHS a s ischemií zjištĢnou neinvazivním zátĢžovým
vyšetƎením (kteƎí jsou považováni za vhodné pro potenciální
koronární revaskularizaci) s cílem stanovit diagnózu ICHS a její
závažnost.
CTsrdcelzezvážitupacientƽsesrdeēnímselhánímasnízkouaž
stƎednĢ vysokou pravdĢpodobností pƎítomnosti ICHS nebo
upacientƽsnejednoznaēnýmvýsledkemneinvazivníhozátĢžového
vyšetƎeníscílemvylouēitstenózukoronárnítepny.
OpĢtovné vyšetƎení struktury a funkce myokardu neinvazivní
zobrazovacímetodousedoporuēuje:
Ͳu pacientƽ se zhoršujícími se symptomy srdeēního selhání
(vēetnĢ epizod ASS) nebo u pacientƽ po jakékoli jiné závažné
kardiovaskulárnípƎíhodĢ;
Ͳupacientƽsesrdeēnímselháním,kteƎíbyliléēenifarmakologicky
v maximálních tolerovaných dávkách na základĢ dƽkazƽ pƎed
rozhodnutímoimplantacipƎístroje(ICD,SRL);
ͲupacientƽsexpozicíléēbĢ,kterámƽžepoškoditmyokard(napƎ.
chemoterapie)(opakovanávyšetƎení).

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

IIa

ْٓٓٓ

n?

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

IIa

ْٓٓٓ

n?

C

I

ْٓٓٓ

nn

B

IIb

ْْْٓ

n?

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

IIa

ْٓٓٓ

n?

C

IIb

ْٓٓٓ

n?

C

I

ْٓٓٓ

nn

Legenda:ASS–akutnísrdeēníselhání;CMR–vyšetƎenísrdcemagnetickourezonancí;CT–výpoēetnítomografie;EFLK–ejekēnífrakcelevé
komory;HFpEF–heartfailurewithpreservedejectionfraction,srdeēníselhánísezachovanouejekēnífrakcí;HFmrEF–heartfailurewith
midͲrangeejectionfraction,srdeēníselhánísejekēnífrakcívestƎednímpásmu;HFrEF–heartfailurewithreducedejectionfraction,srdeēní
selhánísesníženouejekēnífrakcí;ICD–implantabilníkardioverterͲdeĮbrilátor;ICHS–ischemickáchorobasrdeēní;LGE–lategadolinium
enhancement, pozdní zesílení kontrastu gadoliniem; PET – pozitronováemisní tomograĮe; SPECT – jednofotonová emisní výpoēetní
tomograĮe;SRL–srdeēníresynchronizaēníléēba;TTE–transthorakálníechokardiograĮe.
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1.2Doporuēeníprodiagnostickétestyupacientƽsesrdeēnímselháním
Doporuēení/Prohlášení
PƎiprvnímvyšetƎenípacientasnovĢdiagnostikovanýmsrdeēním
selháním s cílem stanovit vhodnost pacienta pro konkrétní
zpƽsob léēby, zjistit reverzibilní/léēitelné pƎíēiny srdeēního
selhání a pƎidružených onemocnĢní interferujících se srdeēním
selhánímsedoporuēují/jenutnozvážitnásledujícídiagnostické
testy:
Ͳ hemoglobin a leukocytyͲsodík, draslík, urea, kreatinin
(svypoēítanouGF)
Ͳ jaternítesty(bilirubin,AST,ALT,GGT)Ͳglukóza,HbA1cͲ
lipidový proĮ lͲTSHͲferitin, TSAT, TIBCͲnatriuretické
peptidy
UjednotlivýchpacientƽsesrdeēnímselhánímjepƎipodezƎenína
konkrétní etiologii nutno zvážit další diagnostické testy scílem
zjistit další pƎíēiny srdeēního selhání a pƎidružená onemocnĢní
(viztabulku3.4s
možnýmipƎíēinamisrdeēníhoselhání).
U všech pacientƽ se srdeēním selháním se ke stanovení
srdeēníhorytmu,srdeēnífrekvence,morfologieašíƎkykomplexu
QRS i ke zjištĢní dalších významných abnormalit doporuēuje
12svodovýEKG.Tyto
informacejsounutnéproplánováníamonitorováníléēby.
ZátĢžovévyšetƎenípacientƽsesrdeēnímselháním:
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

sedoporuēujejakosouēástvyšetƎenípƎedtransplantací
srdce a/nebo mechanickou obĢhovou podporou
kardiopulmonálnízátĢžovévyšetƎení);
jetƎebazvážitkoptimálnímupƎedepisovánízátĢžového
cviēení(nejlépekardiopulmonálnízátĢžovévyšetƎení);
je tƎeba zvážit k urēení pƎíēiny nevysvĢtlené dušnosti
(kardiopulmonálnízátĢžovévyšetƎení);
lzezvážitkdetekcireverzibilníischemiemyokardu.

U pacientƽ se srdeēním selháním ke zjištĢní/vylouēení
alternativníhoplicníhonebojinéhoonemocnĢní,kterébymohlo
pƎispĢt k rozvoji dušnosti, se doporuēuje rtg vyšetƎení srdce
aplic. Toto vyšetƎení by rovnĢž mohlo prokázat mĢstnání krve
vplicích/otok plic. Je užiteēnĢjší u pacientƽ s podezƎením na
akutní
srdeēníselhání.
Katetrizacepravéhosrdceplicnicovýmkatétrem:
Ͳ sedoporuēujeupacientƽstĢžkýmsrdeēnímselháním
v rámci vyšetƎení kandidátƽtransplantacesrdcenebo
mechanickéobĢhovépodpory;
Ͳ je tƎeba ji zvážit u pacientƽ s pravdĢpodobnou (napƎ.
echokardiograĮckyzjištĢnou)plicníhypertenzíscílem
potvrditplicníhypertenziajejíreverzibilitupƎedkorekcí
strukturálníchlopennívady;
Ͳ lzejizvážitscílemupravitléēbupacientƽsesrdeēním
selháním a tĢžkými symptomy pƎetrvávajícími i pƎes
poēáteēní standardní léēbu, jejichž hemodynamický
stavneníjasný.

ESC

GRADE
GRADE ÚroveŸ
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ProvedeníEMBjenutnozvážitupacientƽsrychleprogredujícím
srdeēním selháním i pƎes standardní léēbu, pokud existuje
možnost speciĮcké diagnózy, kterou lze potvrdit pouze
vyšetƎenímvzorkƽ
myokardu,apokudjespeciĮckáléēbadostupnáaúēinná.
UltrazvukovévyšetƎeníhrudníkulzezvážitkpotvrzenímĢstnání
krvevplicíchapleurálníhovýpotkuu
pacientƽsASS.
MĢƎeníprƽmĢrudolnídutéžílylzezvážitkezhodnocenístupnĢ
volemieupacientƽsesrdeēnímselháním.

C

IIa

ْْْٓ

n?

C

IIb

ْْْٓ

n?

C

IIb

ْْْٓ

n?

Legenda: ALT – alaninaminotransferáza; ASS – akutní srdeēní selhání; AST – aspartátaminotransferáza; BNP – BͲtype natriuretic peptide,
natriuretickýpeptidtypuB;EKG–elektrokardiogram;EMB–endomyokardiálníbiopsie;GF–glomerulárníĮltrace;GGT–_JͲglutamyltranspeptidáza;
HbA1c–glykovanýhemoglobin;HFrEF–heartfailurewithreducedejectionfraction,srdeēníselhánísesníženouejekēnífrakcí;QRS–komorový
komplexnaEKG;TIBC–totalironͲbindingcapacity,celkovávazebnákapacitaproželezo;TSAT–transferrinsaturation,saturacetransferinu;TSH–
hormonstimulujícíštítnoužlázu.




Klinická otázka ē. 2 – Prevence nebo oddálení rozvoje manifestního
srdeēníhoselhánínebozabránĢníúmrtípƎednástupemsymptomƽ
P:PacientisrizikovýmifaktorysrdeēníhoselhánínebopacientisasymptomatickousystolickoudysfunkcíLK
I:Hypertenze,statiny,DMII.typu,ACEI,betablokátory,implantaceICD,abususalkoholuakouƎení,obezita
C:Srovnánívýsledkƽdefinovanýchskupin
O:Efektivitaterapie,délkapƎežití,komplikace,kvalitaživota
2.1Doporuēeníproprevencinebooddálenírozvojemanifestníhosrdeēníhoselháníneboprevenciúmrtí
pƎedrozvojemsymptomƽ
Doporuēení/Prohlášení
Kprevencinebooddálenírozvojesrdeēníhoselháníaprodloužení
životasedoporuēujeléēithypertenzi.
Léēba statiny se doporuēuje u pacientƽ s ICHS nebo s vysokým
rizikemrozvojeICHS–bezohledunapƎítomnostēinepƎítomnost
systolickédysfunkceLK–scílemzabránitrozvojisrdeēníhoselhání
nebojejoddálit,aprodloužitživot.
U kuƎákƽ nebo osob s nadmĢrnou konzumací alkoholu se
doporuēují poradenství a léēba zamĢƎené na zanechání kouƎení
isnížení konzumace alkoholu s cílem zabránit rozvoji srdeēního
selhánínebojejoddálit.
Vesnazezabránitrozvojisrdeēníhoselhánínebojejoddálitjenutno
zvážitovlivŸovánídalšíchrizikovýchfaktorƽsrdeēníhoselhání(napƎ.
obezity,zvýšenéglykemie).
U pacientƽ s diabetem 2. typu je nutno zvážit podávání
empagliŇozinu s cílem zabránit rozvoji srdeēního selhání nebo jej
oddálit,aprodloužitživot.
U pacientƽ s asymptomatickou systolickou dysfunkcí LK
asanamnézou infarktu myokardu se doporuēuje podávat ACEI
scílem zabránit rozvoji srdeēního selhání nebo jej oddálit,
aprodloužit
život.
U pacientƽ s asymptomatickou systolickou dysfunkcí LK a bez
anamnézyinfarktumyokardusedoporuēujepodávatACEIscílem
zabránitrozvojisrdeēníhoselhánínebojejoddálit.
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UpacientƽsestabilníICHSibezprokázanésystolickédysfunkceLK
je nutno zvážit podávání ACEI s cílem zabránit rozvoji srdeēního
selhánínebojejoddálit.
U pacientƽ s asymptomatickou systolickou dysfunkcí LK
asanamnézou infarktu myokardu se doporuēuje podávání betaͲ
blokátorƽscílemzabránitrozvojisrdeēníhoselhánínebojejoddálit,
aprodloužitživot.
Implantace ICD se doporuēuje u pacientƽ: a) s asymptomatickou
systolickou dysfunkcí LK (EFLK ч 30%) ischemické etiologie, kteƎí
prodĢlali akutní infarkt myokardu nejménĢ pƎed 40 dny; b)
sasymptomatickouneischemickoudilataēníkardiomyopatií(EFLKч
30 %), jimž je poskytována OMT, s cílem zabránit náhlé smrti
aprodloužitživot.
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Legenda:EFLK–ejekēnífrakcelevékomory;ICD–implantabilníkardioverterͲdeĮbrilátor;ICHS–ischemickáchorobasrdeēní;LK–levákomora;OMT
–optimalmedicaltherapy,optimálnífarmakoterapie.




Klinická otázka ē. 3 – Farmakoterapie srdeēního selhání se sníženou
ejekēnífrakcí
P:Pacientisesrdeēnímselhánímsesníženouejekēnífrakcí
I:Farmakoterapie(ACEI,betaͲblokátory,ARB,MRA,ARNI,InhibitorIfkanálu)
C:Srovnánívýsledkƽdefinovanýchskupin
O:Zlepšeníklinickéhostavu,funkēníkapacita,kvalitaživota,zabránĢníhospitalizací,sníženímortality
3.1 Lékové skupiny indikované u pacientƽ se symptomatickým (tƎída II–IV podle NYHA) srdeēním
selhánímsesníženouejekēnífrakcí(HFrEF)
ESC

Doporuēení/Prohlášení
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PƎidání ACEIc k betaͲblokátoru se doporuēuje u symptomatických
pacientƽ s HFrEF s cílem snížit riziko hospitalizace pro srdeēní
selháníanáslednéhoúmrtí.
PƎidání betaͲblokátoru navíck ACEIc sedoporuēujeupacientƽ se
stabilním,symptomatickýmHFrEFscílemsnížitrizikohospitalizace
prosrdeēníselháníanáslednéhoúmrtí.
PodáváníMRAsedoporuēujeupacientƽsHFrEF,unichžsymptomy
pƎetrvávajíipƎesléēbuACEIcabetaͲblokátorem,scílemsnížitriziko
hospitalizaceprosrdeēníselháníanáslednéhoúmrtí.

Legenda:ACEI–inhibitorangiotensinͲkonvertujícíhoenzymu;HFrEF–heartfailurewithreducedejectionfraction,srdeēníselhánísesníženou
ejekēní frakcí; MRA – mineralocorticoid receptor antagonist, antagonista mineralokortikoidních receptorƽ; NYHA – New York Heart
Association.


3.2Jinélékovéskupinydoporuēenéuvybranýchpacientƽsesymptomatickým(tƎídaII–IVpodleNYHA)
srdeēnímselhánímsesníženouejekēnífrakcí(HFrEF)
Doporuēení/Prohlášení
Diuretika
Podávání diuretika se doporuēuje ke zmírnĢní symptomƽ
azvýšení zátĢžové kapacity pacientƽ se známkami a/nebo
symptomymĢstnání.
Podávánídiuretikajenutnozvážitkesníženírizikahospitalizace

ESC

GRADE
GRADE
ÚroveŸ



ÚroveŸ

TƎída

B

I

ْْْْ

nn

B

IIa

ْْْٓ

n?

226

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 12/2021


prosrdeēníselháníupacientƽseznámkamia/nebosymptomy
mĢstnání.
Inhibitorangiotensinovýchreceptorƽaneprilysinu
Sacubitril/valsartansedoporuēujejakonáhradaACEIkdalšímu
snížení rizika hospitalizace pro srdeēní selhání a následného
úmrtí ambulantních pacientƽ s HFrEF, u nichž pƎetrvávají
symptomypƎesoptimálníléēbuACEI,betaͲblokátoremaMRA.
InhibitorIfkanálu
Podávání ivabradinu je nutno zvážit ke snížení rizika
hospitalizaceprosrdeēníselháníaúmrtízkardiovaskulárních
pƎíēinusymptomatickýchpacientƽsEFLKч35%,sesinusovým
rytmem a klidovou SF ш 70 tepƽ/min i pƎes léēbu betaͲ
blokátorem,ACEI(neboARB)aMRA(neboARB)vdávkáchna
základĢdƽkazƽnebomaximálníchtolerovaných.
Podávání ivabradinu je nutno zvážit ke snížení rizika
hospitalizaceprosrdeēníselháníaúmrtízkardiovaskulárních
pƎíēinusymptomatickýchpacientƽsEFLKч35%,sesinusovým
rytmem a klidovou SF ш 70 tepƽ/min, kteƎí netolerují betaͲ
blokátory nebo je u nich podávání betaͲblokátorƽ
kontraindikováno.PacientƽmbyserovnĢžmĢlypodávatACEI
(neboARB)aMRA(neboARB).
ARB
PodáváníARBsedoporuēujekesníženírizikahospitalizacepro
srdeēní selhání a úmrtí z kardiovaskulárních pƎíēin
usymptomatickýchpacientƽ,kteƎínetolerujíACEI(pacientƽm
byserovnĢžmĢlypodávatbetaͲblokátoraMRA).
Podávání ARB lze zvážit ke snížení rizika hospitalizace pro
srdeēní selhání a následného úmrtí u pacientƽ, u nichž
pƎetrvávajísymptomyipƎesléēbubetaͲblokátoremnebokteƎí
netolerujíMRA.
Hydralazinaizosorbiddinitrát
Podávání hydralazinu a izosorbid dinitrátu je nutno zvážit
uafroamerickýchpacientƽsEFLKч35%nebosEFLK<45%
souēasnĢsdilatacíLKvetƎídĢIII–IVpodleNYHAipƎesléēbu
ACEI,betaͲblokátoremaMRAkesníženírizikahospitalizacepro
srdeēníselháníanáslednéhoúmrtí.
Podávání hydralazinu a izosorbid dinitrátu lze zvážit
usymptomatickýchpacientƽsHFrEF,kteƎínetolerujíaniACEI,
aniARB(nebojeunichjejichpodáníkontraindikováno)scílem
snížitrizikoúmrtí.
Digoxin
Podávání digoxinu lze zvážit u symptomatických pacientƽ se
sinusovým rytmem i pƎes léēbu ACEI (nebo ARB), betaͲ
blokátorem a MRA s cílem snížit riziko hospitalizací (jak
zjakýchkolipƎíēin,takhospitalizaceprosrdeēníselhání).
NͲ3PUFA
Podávání pƎípravku s nͲ3 PUFA lze zvážit u pacientƽ se
symptomysrdeēníhoselháníscílemsnížitrizikohospitalizace
zkardiovaskulárníchpƎíēinaúmrtízkardiovaskulárníchpƎíēin.
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Legenda:ACEI–inhibitorangiotensinͲkonvertujícíhoenzymu;ARB–blokátorreceptorƽAT1proangiotensinII;BNP–BͲtypenatriureticpeptide,
natriuretickýpeptidtypuB;EFLK–ejekēnífrakcelevékomory;HFrEF–heartfailurewithreducedejectionfraction,srdeēníselhánísesníženou
ejekēnífrakcí;MRA–mineralocorticoidreceptorantagonist,antagonistamineralokortikoidníchreceptorƽ;NTͲproBNP–NͲterminalproͲBtype
natriureticpeptide,NͲterminálníkonecprohormonunatriuretickéhopeptidutypuB;NYHA–NewYorkHeartAssociation;OMT–optimalmedical
therapy,optimálnífarmakoterapie(vpƎípadĢHFrEFtovĢtšinoupƎedstavujeACEInebosacubitril/valsartan,betaͲblokátoraMRA);PUFA
(polyunsaturatedfattyacid)–polynenasycenámastnákyselina;SF–srdeēnífrekvence.
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3.3 Lékové skupiny (nebo jejich kombinace), které mohou pacientƽm se symptomatickým (tƎída II–IV
podleNYHA)srdeēnímselhánímsesníženouejekēnífrakcíuškodit
Doporuēení/Prohlášení
Podávání thiazolidindionƽ (glitazonƽ) se nedoporuēuje u pacientƽ
se srdeēním selháním, protože zvyšují riziko jeho zhoršení
ahospitalizaceprosrdeēníselhání.
PodáváníNSAneboinhibitorƽCOXͲ2senedoporuēujeupacientƽse
srdeēním selháním, protože zvyšují riziko jeho zhoršení
ahospitalizaceprosrdeēníselhání.
Podávánídiltiazemuneboverapamilusenedoporuēujeupacientƽ
sHFrEF, protože zvyšují riziko jeho zhoršení a hospitalizace pro
srdeēníselhání.
PƎidáníARB(neboinhibitorureninu)kekombinaciACEIaMRAse
nedoporuēujeupacientƽsesrdeēnímselhánímprozvýšenériziko
renálnídysfunkceahyperkalemie.
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Legenda:ACEI–inhibitorangiotensinͲkonvertujícíhoenzymu;ARB–blokátorreceptorƽAT1proangiotensinII;COXͲ2–cyklooxygenáza2;HFrEF–
heartfailurewithreducedejectionfraction,srdeēníselhánísesníženouejekēnífrakcí;MRA–mineralocorticoidreceptorantagonist,antagonista
mineralokortikoidníchreceptorƽ;NSA–nesteroidníantirevmatika.



Klinickáotázkaē.4–NechirurgickápƎístrojováléēbasrdeēníhoselhání
sesníženouejekēnífrakcí
P:Pacientisesrdeēnímselhánímsesníženouejekēnífrakcí
I:NechirurgickápƎístrojováléēba(ICD)
C:Srovnánívýsledkƽdefinovanýchskupin
O:Zlepšeníklinickéhostavu,komplikace,kvalitaživota,sníženímortality
4.1DoporuēenípropoužitíimplantabilníhokardioverteruͲdeĮbrilátoruupacientƽsesrdeēnímselháním
Doporuēení/Prohlášení
SekundárníprevenceImplantaceICDsedoporuēujekesníženírizika
náhlésmrtiacelkovémortalityupacientƽ,kteƎísezotavilizepizody
komorové arytmie vyvolávající hemodynamickou nestabilitu
aunichž se pƎedpokládá pƎežití delší než jeden rok vdobrém
funkēnímstavu.
Primární prevence Implantace ICD se doporuēuje ke snížení rizika
náhlé smrti a celkové mortality u pacientƽ se symptomatickým
srdeēnímselháním(tƎídaII–IIIpodleNYHA)asEFLKч35%ipƎesш3
mĢsíce trvající OMT, pƎipƎedpokladu podstatnĢ delšíhopƎežití než
jedenrokvdobrémfunkēnímstavuazapƎedpokladu,žemají:
• ICHS(pokudneprodĢlaliIMvpƎedchozích40dnech–vizníže),
• DKMP.

ICDsenedoporuēujeimplantovatvprvních40dnechpoIM,protože
implantacevuvedenédobĢnezlepšujeprognózu.
ImplantaceICDsenedoporuēujeupacientƽvetƎídĢIVpodleNYHA
stĢžkýmisymptomynereagujícíminafarmakoterapii,pokudnejsou
kandidáty pro SRL, implantaci mechanické podpory funkce komor
nebotransplantacisrdce.
PƎed výmĢnou generátoru ICD musí pacienta dƽkladnĢ vyšetƎit
kardiolog, protože mohlo dojít ke zmĢnĢ cílƽ léēby, pacientových
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potƎebajehoklinickéhostavu.
Implantaci doēasného pƎenosného ICD lze zvážit u pacientƽ se
srdeēním selháním, u nichž existuje riziko náhlé srdeēní smrti po
omezenoudobu,nebokpƎemostĢníobdobídoimplantacepƎístroje.
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Legenda:DKMP–dilataēníkardiomyopatie;ICD–implantabilníkardioverterͲdeĮbrilátor;ICHS–ischemickáchorobasrdeēní;EFLK–ejekēnífrakce
levékomory;IM–infarktmyokardu;NYHA–NewYorkHeartAssociation,OMT–optimalmedicaltherapy,optimálnífarmakoterapie;SRL–
srdeēníresynchronizaēníléēba.

4.2 Doporuēení pro implantaci pƎístroje pro srdeēní resynchronizaēní léēbu u pacientƽ se srdeēním
selháním
Doporuēení/Prohlášení
SRL se doporuēuje u symptomatických pacientƽ se srdeēním
selháním, sinusovým rytmem, šíƎkou komplexu QRS ш 150 ms
asobrazem LBBB, s EFLK ч 35 % i pƎes OMT s cílem zmírnit
symptomyasnížitmorbidituamortalitu.
SRL je nutno zvážit u symptomatických pacientƽ se srdeēním
selháním,sinusovýmrytmem,šíƎkoukomplexuQRSш150ms,bez
známekLBBBasEFLKч35%ipƎesOMTscílemzmírnitsymptomy
asnížitmorbidituamortalitu.
SRL se doporuēuje u symptomatických pacientƽ se srdeēním
selháním, sinusovým rytmem, šíƎkou komplexu QRS 130–149 ms
asobrazem LBBB a s EFLK ч 35 % i pƎes OMT s cílem zmírnit
symptomyasnížitmorbidituamortalitu.
SRL lze zvážitu symptomatickýchpacientƽ se srdeēním selháním,
sinusovýmrytmem,šíƎkoukomplexuQRS130–149msabezznámek
LBBBasEFLKч35%ipƎesOMTscílemzmírnitsymptomyasnížit
morbidituamortalitu.
SRL spíšenežstimulace PK se doporuēujeu pacientƽ s HFrEF bez
ohledu na tƎídu NYHA, u nichž je indikována stimulace komor
vpƎítomnostiAVblokádyvysokéhostupnĢ,scílemsnížitmorbiditu.
SempatƎíipacientisFS(vizoddíl10.1).
SRLjenutnozvážitupacientƽsEFLKч35%vetƎídĢIII–IVNYHAa
ipƎesOMTscílemzmírnitsymptomyasnížitmorbidituamortalitu,
pokud mají FS a šíƎkukomplexu QRS ш130 ms,pokud jenamístĢ
strategie zajišƛující biventrikulární stimulaci nebo pokud lze
pƎedpokládat,žesepacientvrátínasinusovýrytmus.
PƎevedenínaSRLlzezvážitupacientƽsHFrEF,jimžbylimplantován
klasický kardiostimulátor nebo ICD s následným zhoršením
srdeēníhoselháníipƎesOMT,svysokýmpodílemstimulacePK.To
neplatípropacientysestabilnímsrdeēnímselháním.
SRLjekontraindikovánaupacientƽsešíƎkoukomplexuQRS<130
ms.
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Legenda:AV–atrioventrikulární;FS–Įbrilacesíní;HFrEF–heartfailurewithreducedejectionfraction,srdeēníselhánísesníženouejekēnífrakcí;
ICD–implantabilníkardioverterͲdeĮbrilátor;EFLK–ejekēnífrakcelevékomory;LBBB–blokádalevéhoTawarovaraménka;NYHA–NewYorkHeart
Association; OMT – optimal medical therapy, optimální farmakoterapie; QRS – komorový komplex na EKG; PK – pravá komora; SRL – srdeēní
resynchronizaēníléēba.
a
Upacientƽsterminálnímsrdeēnímselháním,kterébybylomožnoléēitkonzervativnĢspíšenežusilovatozmírnĢnísymptomƽazlepšeníprognózy,
jetƎebapoužítvlastníhoúsudku.
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Klinická otázka ē. 5 – Léēba srdeēního selhání se zachovanou ejekēní
frakcí
P:Pacientisesrdeēnímselhánímsezachovanouejekēnífrakcí
I:Farmakoterapie(diuretika,betaͲblokátory,MRA,ACEIneboARB)
C:Srovnánívýsledkƽdefinovanýchskupin
O:Zlepšeníklinickéhostavu,komplikace,kvalitaživota,sníženímortality
Doporuēení/Prohlášení
DoporuēujesescreeningpacientƽsHFpEFneboHFmrEFzhlediska
jak kardiovaskulárních, tak nekardiovaskulárních pƎidružených
onemocnĢní;pokudjsoupƎítomna,jenutnojeléēitzapƎedpokladu,
že existují bezpeēné a úēinné postupy/intervence ke zmírnĢní
symptomƽ,zlepšenípocitupohodya/neboprognózy.
U pacientƽ s mĢstnáním a s HFpEF nebo HFmrEF se ke zmírnĢní
symptomƽaznámekdoporuēujepodánídiuretik.
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Legenda:HFmrEF–heartfailurewithmidͲrangeejectionfraction,srdeēníselhánísejekēnífrakcívestƎednímpásmu;HFpEF–heartfailure
withpreservedejectionfraction,srdeēníselhánísezachovanouejekēnífrakcí.



Klinickáotázkaē.6–Arytmieaporuchyvedení
P: Pacienti sarytmiemi a poruchami vedení (FS, komorová arytmie, bradykardie, pauzy a síŸokomorové
blokády)
I:Farmakoterapie,ostatníbĢžnĢdostupnéléēebnépostupy
C:Srovnánívýsledkƽdefinovanýchskupin
O:Zlepšeníklinickéhostavu,komplikace,kvalitaživota,sníženímortality
6.1 Doporuēení pro poēáteēní Ǝešení rychlé komorové frekvence u pacientƽ se srdeēním selháním
aĮbrilacísínívakutníchnebochronickýchstavech
Doporuēení/Prohlášení
U pacientƽ ve tƎídĢ I–III podle NYHA, pokud pƎetrvává vysoká
komorová frekvencea i pƎes podávání betaͲblokátorƽ nebo pokud
nejsou betaͲblokátory tolerovány, pƎípadnĢ je jejich podání
kontraindikováno,jenutnozvážitpodávánídigoxinu.
K úpravĢ srdeēní frekvence a ke zmírnĢní symptomƽ u pacientƽ
nereagujících na intenzivní farmakoterapii (pƎípadnĢ pokud ji
netolerují) lze zvážit katetrizaēní ablaci AV uzlu, je však nutno
pƎijmout skuteēnost, že tito pacienti zƽstanou závislí na
kardiostimulátoru.
Léēba dronedaronem s cílem snížit komorovou frekvenci se
nedoporuēujekvƽliobavámobezpeēnostpacientƽ.
V pƎípadech, kdy se pƎedpokládá, že FS pƎispívá
khemodynamickémuohroženípacienta,sekezlepšenípacientova
stavudoporuēujeurgentníelektrickákardioverze.
UpacientƽvetƎídĢIVpodleNYHAjekromĢléēbyASSnutnozvážit
intravenózní podání bolusu amiodaronu nebo u pacientƽ dosud
neléēených digoxinem podání intravenózního bolusu digoxinu ke
sníženíkomorovéfrekvence.
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U pacientƽ ve tƎídĢ I–III podle NYHA je betaͲblokátor, obvykle
podávaný perorálnĢ, bezpeēný, a proto se doporuēuje jako léēba
první linie pro úpravu komorové frekvence za pƎedpokladu, že
pacientjeeuvolemický.
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Legenda:ASS–akutnísrdeēníselhání;AV–atrioventrikulární;FS–Įbrilacesíní;NYHA–NewYorkHeartAssociation.
a
OptimálníkomorováfrekvencepacientƽsesrdeēníselhánímasFSnebylastanovena,avšakzpƎevládajícíchdƽkazƽlzeusuzovat,žepƎísná
úprava frekvence by mohla být škodlivá. Na základĢ souēasného názoru této pracovní skupiny lze zvážit klidovou komorovou frekvenci
vrozmezí60–100tepƽ/min,ikdyžjednastudienaznaēila,žeklidovásrdeēnífrekvenceaž110tepƽ/minbystáleještĢmohlabýtpƎijatelná,
atatohodnotajeuvedenavsouēasnýchdoporuēenýchpostupechESCproléēbuFS.TotojevšaktƎebaovĢƎitaupƎesnitdalšímvýzkumem.



6.2DoporuēeníprostrategiiúpravyrytmuupacientƽsĮbrilacísíní,symptomatickým(tƎídaII–IVpodle
NYHA)srdeēnímselhánímasesystolickoudysfunkcílevékomorybezprƽkazuakutnídekompenzace
ESC
Doporuēení/Prohlášení
Elektrickou kardioverzi nebo farmakologickou kardioverzi
amiodaronem lze zvážit u pacientƽ s perzistujícími symptomy
a/nebo známkami srdeēního selhání i pƎes OMT a dostateēnou
úpravu komorové frekvence s cílem zlepšit jejich
klinický/symptomatickýstav.
K obnovĢ sinusového rytmu a následnému zmírnĢní symptomƽ
upacientƽsperzistujícímisymptomya/neboznámkamisrdeēního
selhání i pƎes OMT a dostateēnou úpravu komorové frekvence
scílemzlepšitjejichklinický/symptomatickýstavlzezvážitablaēní
léēbuFS.
PƎedelektrickoukardioverzíapojejímúspĢšnémprovedeníscílem
zachovatsinusovýrytmuslzezvážit
podáváníamiodaronu.
Podávání dronedaronu se nedoporuēuje pro zvýšené riziko
hospitalizacezkardiovaskulárníchpƎíēinavzhledemkezvýšenému
rizikupƎedēasnéhoúmrtípacientƽvetƎídĢIII–IVpodleNYHA.
Podávání antiarytmik tƎídy I se nedoporuēuje vzhledem ke
zvýšenémurizikupƎedēasnéhoúmrtí.
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Legenda: FS–Įbrilacesíní;NYHA–NewYorkHeartAssociation,OMT–optimalmedicaltherapy,optimálnífarmakoterapie.Upacientƽje
obecnĢnutnoprovádĢtantikoagulacipodobušestitýdnƽpƎedelektrickoukardioverzí.


6.3 Doporuēení pro prevenci tromboembolie u pacientƽ se symptomatickým (tƎída II–IV podle NYHA)
srdeēnímselhánímaparoxysmálníneboperzistentní/trvalouĮbrilacísíní
Doporuēení/Prohlášení
Skórovací systémy CHA2DS2ͲVASc a HASͲBLED jsou
doporuēovanými nástroji u pacientƽ se srdeēním selháním pro
stanovení rizika tromboembolie, resp. rizika krvácení v souvislosti
sperorálníantikoagulací.
Vprevencitromboembolieuvšechpacientƽsparoxysmálnínebo
perzistentní/ trvalou FS a se skóre CHA2DS2ͲVASc ш 2, bez
kontraindikací a bez ohledu na (ne)použití strategie úpravy
frekvence nebo rytmu (vēetnĢ období po úspĢšné kardioverzi) se
doporuēujepodáváníperorálníchantikoagulancií.
UpacientƽsmechanickýmisrdeēnímichlopnĢminebominimálnĢ
se stƎednĢ významnou mitrální stenózou je použití NOAC
kontraindikováno.
UpacientƽsFStrvajícíш48hodinnebopokudnenídélkatrváníFS
známa, se doporuēuje podávat perorální antikoagulancium
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vterapeutické dávce po dobu ш tƎí týdnƽ pƎed elektrickou nebo
farmakologickoukardioverzí.
Intravenózní podávání heparinu nebo LMWH a strategie vedená
podle TEE se doporuēují u pacientƽ, kteƎí neužívali
antikoagulancium po dobu ш 3 týdnƽ a existuje u nich potƎeba
urgentní elektrické nebo farmakologické kardioverze pro život
ohrožujícíarytmii.
U pacientƽ s chronickým (> 12 mĢsícƽ po akutní pƎíhodĢ)
onemocnĢnímkoronárníchnebojinýchtepenseprovysokériziko
tĢžkého krvácení nedoporuēuje kombinace perorálního
antikoagulanciaaantiagregancia.Po12mĢsícíchsedávápƎednost
monoterapiiperorálnímiantikoagulancii.
UpacientƽsesrdeēnímselhánímanevalvulárníFS,vhodnýchpodle
hodnotskóreCHA2DS2ͲVASckantikoagulacijenutnozvážitspíše
podáváníNOACnežwarfarinu,protožeNOACjsouspojenasnižším
rizikemvznikuCMP,nitrolebníhokrváceníasnižšímortalitou,což
pƎevažuje mírnĢ zvýšené riziko krvácení do gastrointestinálního
traktu.
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Legenda: CMP–cévnímozkovápƎíhoda;FS–Įbrilacesíní;HASͲBLED–Hypertension,Abnormalrenal/liverfunction,Stroke,Bleedinghistoryor
predisposition,Labileinternationalnormalizedratio,Elderly(>65years),Drugs/alcoholconcomitantly(1pointeach),skórovacísystémkodhadu
rizikakrvácení,kterýberevúvahuhypertenzi,abnormálnífunkciledvin/jater,CMP,krvácenívanamnézenebopredispozici,labilníhodnotyINR,
vyšší vĢk (> 65 let), souēasnou konzumaci alkoholu/drog (po 1 bodu); CHA2DS2ͲVASc – Congestive heart failure or left ventricular dysfunction,
Hypertension,Ageш75(doubled),Diabetes,Stroke(doubled)ͲVasculardisease,Age65–74,Sexcategory(female),skórovacísystémkodhadurizika
tromboembolicképƎíhody,kterýberevúvahumĢstnavésrdeēníselhánínebodysfunkcilevékomory,hypertenzi,vĢkш75let(dvakrát),diabetes,
CMP(dvakrát)–cévníonemocnĢní,vĢk65–74let,žensképohlaví;LMWH–nízkomolekulárníheparin;NOAC–nováperorálníantikoagulancia;NYHA
–NewYorkHeartAssociation;TEE–transezofageálníechokardiograĮe.


6.4DoporuēeníproƎešeníkomorovýchtachyarytmiípƎisrdeēnímselhání
Doporuēení/Prohlášení
U pacientƽ s komorovými arytmiemi je nutno pátrat po
potenciálních zhoršujících/ precipitujících faktorech (napƎ. nízké
hodnoty draslíku/hoƎēíku v séru, probíhající ischemie) a korigovat
je.
Léēba betaͲblokátorem, MRA a sacubitrilem/valsartanem snižuje
rizikonáhlésmrtiadoporuēujeseupacientƽsHFrEFakomorovými
arytmiemi(stejnĢjakoujinýchpacientƽ)(vizoddíl7).
ImplantaceICDnebopƎístrojeproSRLͲDsedoporuēujeuvybraných
pacientƽsHFrEF(vizoddíl8).
Kesníženíincidencerecidivujícísymptomatickéarytmieupacientƽ
sICD(neboupacientƽnevhodnýchkimplantaciICD)jenutnozvážit
nĢkolik strategií a vĢnovat pozornost rizikovým faktorƽm
aoptimální farmakoterapii srdeēního selhání, podávání
amiodaronu,katetrizaēníablaciaSRL.
Upacientƽsesrdeēnímselhánímasymptomatickýmikomorovými
arytmiemi se podávání antiarytmik nedoporuēuje vzhledem
kobavám o bezpeēnost pacientƽ (zhoršující se srdeēní selhání,
proarytmieaúmrtí).
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Legenda:HFrEF–heartfailurewithreducedejectionfraction,srdeēníselhánísesníženouejekēnífrakcí;ICD–implantabilníkardioverterͲdeĮbrilátor;
MRA – mineralocorticoid receptor antagonist, antagonista mineralokortikoidních receptorƽ; SRL – srdeēní resynchronizaēní léēba; SRLͲD –
kombinacesrdeēníresynchronizaēníléēbysdeĮbrilátorem.
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6.5DoporuēeníproƎešeníbradyarytmiípƎisrdeēnímselhání
Doporuēení/Prohlášení

ESC
ÚroveŸ
TƎída

PƎi zjištĢní pauz na EKG > 3 sekundy, nebo pokud je bradykardie
symptomatická a klidová srdeēní frekvence < 50 tepƽ/min pƎi
sinusovémrytmunebo<60tepƽ/minpƎiFS,jenutnozvážitpoužití
jakékoli pƎedepsané medikace zpomalující srdeēní frekvenci
(bradykardizující léky); u pacientƽ se sinusovým rytmem je nutno
snížitdávkubetaͲblokátorunebojakoposlednímožnostjepƎestat
užívat.
U pacientƽ se symptomatickými, delšími nebo ēastými pauzami
ipƎesúpravudávekbradykardizujícíchlékƽlzejakodalšíkrokzvážit
ukonēenípodáváníbetaͲblokátorunebokardiostimulaci.
KardiostimulaceumožŸujícípouzezahájenínebotitraciléēbybetaͲ
blokátorembezindikovanéklasickéstimulacesenedoporuēuje.
U pacientƽ s HFrEF, u nichž je nutná kardiostimulace, a s AV
blokádou vysokého stupnĢ se spíše než kardiostimulace PK
doporuēujeSRL.
U pacientƽ s HFrEF, u nichž je nutná kardiostimulace, a bez AV
blokády vysokého stupnĢ je nutno zvážit použití režimƽ
kardiostimulace bránících vzniku nebo zhoršení komorové
dyssynchronie.

GRADE
GRADE
ÚroveŸ

C

IIa

ْْْٓ

n?

C

IIb

ْْْٓ

n?

C

III

ْٓٓٓ

pp

A

I

ْْْْ

nn

C

IIa

ْْْٓ

n?

Legenda:AV–atrioventrikulární;EKG–elektrokardiogram;FS–Įbrilacesíní;HFrEF–heartfailurewithreducedejectionfraction,srdeēníselhání
sesníženouejekēnífrakcí;PK–pravákomora;SRL–srdeēníresynchronizaēníléēba.



Klinickáotázkaē.7–PƎidruženáonemocnĢní
P:PacientisesrdeēnímselhánímapƎidruženýmionemocnĢními
I:FarmakoterapiepƎidruženýchonemocnĢní
C:Srovnánívýsledkƽdefinovanýchskupin
O:Zvýšeníbezpeēnosti,sníženíkomplikací
7.1Doporuēeníproléēbustabilníanginypectorissesymptomatickým(tƎídaII–IVpodleNYHA)srdeēním
selhánímsesníženouejekēnífrakcí(HFrEF)
Doporuēení/Prohlášení

ESC
ÚroveŸ
TƎída

Krok1
Jakopreferovanáléēbaprvníliniescílemzmírnitanginupectorisse
pro pƎidružený pƎínos této léēby (snížení rizika hospitalizace pro
A
I
srdeēníselháníarizikapƎedēasnéhoúmrtí)doporuēujepodáníbetaͲ
blokátoru(vdávcenazákladĢdƽkazƽnebomaximálnítolerované).
Krok2:NavíckbetaͲblokátoru,nebopokudpacientbetaͲblokátornetoleruje
Jako antianginózní lék u vhodných pacientƽ s HFrEF (sinusový
B
IIa
rytmusaSFш70tepƽ/min)jevhodnézvážitivabradin.
Krok 3: ZmírnĢní dalších symptomƽ anginy pectoris – kromĢ jakékoli nedoporuēené
kombinace
Je vhodné zvážit podávání perorálního nitrátu s krátkodobým
úēinkemnebotranskutánníhonitrátu(úēinnáantianginózníléēba,
A
IIa
bezpeēnáusrdeēníhoselhání).
Je vhodné zvážit podávání perorálního nitrátu s dlouhodobým
B
IIa
úēinkemnebotranskutánníhonitrátu(úēinnáantianginózníléēba,
nevevĢtšímíƎezkoumanáusrdeēníhoselhání).
PƎipƎetrvávajícíanginĢpectorisipƎesléēbubetaͲblokátorem(nebo
A
IIb
jehoalternativou)lzekezmírnĢníanginypectoriszvážitpodávání
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trimetazidinu (úēinná antianginózní léēba, bezpeēná u srdeēního
selhání).
U pacientƽ nesnášejících betaͲblokátory lze ke zmírnĢní anginy
pectoris zvážit podávání amlodipinu (úēinná antianginózní léēba,
bezpeēnáusrdeēníhoselhání).
U pacientƽ netolerujících betaͲblokátory lze ke zmírnĢní anginy
pectoriszvážitpodávánínicorandilu(úēinnáantianginózníléēba,její
bezpeēnostusrdeēníhoselháníjevšaknejistá).
U pacientƽ netolerujících betaͲblokátory lze ke zmírnĢní anginy
pectoriszvážitpodáváníranolazinu(úēinnáantianginózníléēba,její
bezpeēnostusrdeēníhoselháníjevšaknejistá).
Krok4:Revaskularizacemyokardu
PƎipƎetrváváníanginypectorisipƎesléēbuantianginóznímilékyse
doporuēujerevaskularizacemyokardu.
Alternativykrevaskularizacimyokardu:pƎipƎetrváváníléēbybetaͲ
blokátorem, ivabradinem a dalším antianginózním lékem (kromĢ
kombinací nedoporuēených níže) lze zvážit kombinace ш tƎí
antianginózníchlékƽ(zvýšeuvedených).

NEdoporuēujesenásledující:
(1) jakékoli kombinace ivabradinu, ranolazinu a nicorandilu pro
jejichneznámoubezpeēnost,
(2) kombinace nicorandilu a nitrátu (pro absenci dalšího zvýšení
úēinnosti).
Podávání diltiazemu a verapamilu se nedoporuēuje pro jejich
negativníinotropníúēinekarizikozhoršenísrdeēníhoselhání.
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Legenda:HFrEF–heartfailurewithreducedejectionfraction,srdeēníselhánísesníženouejekēnífrakcí;NYHA–NewYorkHeartAssociation.


7.2 Doporuēení pro léēbu hypertenze u pacientƽ se symptomatickým (tƎída II–IV NYHA) srdeēním
selhánímsesníženouejekēnífrakcí
Doporuēení/Prohlášení
Krok1
Kesníženíkrevníhotlakusejakoléēbaprvní,resp.druhénebotƎetí
linie doporuēují ACEI (nebo ARB), betaͲblokátor nebo MRA (nebo
jejichkombinace)projejichpƎidruženýpƎínosuHFrEF(sníženírizika
úmrtí nebo hospitalizace pro srdeēní selhání). Jsou bezpeēné i u
HFpEF.
Krok2
Ke snížení krevního tlaku pƎi pƎetrvávání hypertenze i pƎes léēbu
kombinací ACEI (pƎípadnĢ ARB, NE však souēasnĢ s ACEI), betaͲ
blokátoru a MRA se doporuēuje podávání thiazidového diuretika
(nebo – pokud je pacient již léēen thiazidovým diuretikem –
pƎevedenínakliēkovédiuretikum).
Krok3
Ke snížení krevního tlaku pƎi pƎetrvávání hypertenze i pƎes léēbu
kombinací ACEI (pƎípadnĢ ARB, NE však souēasnĢ s ACEI), betaͲ
blokátoru, MRA a diuretika se doporuēuje podávání amlodipinu
nebohydralazinu.
Ke snížení krevního tlaku pƎi pƎetrvávání hypertenze i pƎes léēbu
kombinací ACEI (pƎípadnĢ ARB, NE však souēasnĢ s ACEI), betaͲ
blokátorem,MRAadiuretikajevhodnézvážitpodávánífelodipinu.
Ke snížení krevního tlaku se vzhledem k obavám o bezpeēnost
pacientƽ s HFrEF (zvýšená mortalita) nedoporuēuje podávat
moxonidin.
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Ke snížení krevního tlaku se vzhledem k obavám o bezpeēnost
pacientƽ s HFrEF (neurohumorální aktivace, retence tekutin,
zhoršenísrdeēníhoselhání)nedoporuēujepodáváníantagonistƽDͲ
receptorƽ.
Ke snížení krevního tlaku se u pacientƽ s HFrEF pro negativní
inotropníúēinekarizikozhoršenísrdeēníhoselhánínedoporuēuje
podávatdiltiazemaverapamil.
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Legenda:ACEI–inhibitorangiotensinͲkonvertujícíhoenzymu;ARB–blokátorreceptorƽAT1proangiotensinII;HFpEF–heartfailurewithpreserved
ejectionfraction,srdeēníselhánísezachovanouejekēnífrakcí;HFrEF–heartfailurewithreducedejectionfraction,srdeēníselhánísesníženouejekēní
frakcí;MRA–mineralocorticoidreceptorantagonist,antagonistamineralokortikoidníchreceptorƽ;NYHA–NewYorkHeartAssociation.


7.3DoporuēeníproléēbudalšíchpƎidruženýchonemocnĢníupacientƽsesrdeēnímselháním
Doporuēení/Prohlášení
DeĮcitželeza
UpacientƽsHFrEFsdeĮcitemFe(koncentraceferitinuvséru<100
ʅg/l nebo feritinu v rozmezí 100–299 ʅg/l a saturace transferinu
<20%)jevhodnékezmírnĢnísymptomƽzvážiti.v.podáníFCM.
Diabetes
Jako možnost úpravy glykemie první linie u pacientƽ s diabetem
asrdeēnímselhánímjevhodnézvážitpodávánímetforminu,pokud
neníkontraindikováno.
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Legenda:FCM–ferriccarboxymaltose,železitákarboxymaltóza;HFrEF–heartfailurewithreducedejectionfraction,srdeēníselhánísesníženou
ejekēnífrakcí.


7.4Doporuēeníproléēbuchlopenníchvadupacientƽsesrdeēnímselháním
Doporuēení/Prohlášení
UsymptomatickýchpacientƽsesníženouEFLKas„lowŇow,low
gradient“(nízkýprƽtok,nízký gradient) aortální stenózou(plocha
chlopnĢ<1cm2,EFLK<40%,prƽmĢrnýtlakovýgradient<40mm
Hg) je tƎeba zvážit zátĢžovou echokardiograĮi s nízkou dávkou
dobutaminu k vyhledávání pacientƽ s tĢžkou aortální stenózou
vhodnýchknáhradĢchlopnĢ.
U pacientƽ s tĢžkou aortální stenózou, kteƎí nejsou podle
„kardiologickéhotýmu“(heartteam)vhodníkchirurgickémuƎešení
a jejich predikované pƎežití po TAVI je delší než jeden rok, se
doporuēujeTAVI.
U vysoce rizikových pacientƽ s tĢžkou aortální stenózou, kteƎí
mohou být vhodní pro chirurgické Ǝešení, u nichž však
„kardiologický tým“ dává na základĢ individuálního rizikového
proĮluaanatomickévhodnostipƎednostTAVI,jenutnoprovedení
tohotovýkonuzvážit.
U pacientƽ s tĢžkou aortální regurgitací se doporuēuje náhrada
nebovýmĢnaaortálníchlopnĢuvšechsymptomatickýchpacientƽ
auasymptomatickýchpacientƽsklidovouEFLKч50%,kteƎíjsou
jinakschopnipodstoupitchirurgickéƎešení.
U pacientƽ s HFrEF se ke snížení funkēní mitrální regurgitace
doporuēujefarmakoterapienazákladĢdƽkazƽ.
U symptomatických pacientƽ se systolickou dysfunkcí LK (EFLK
<30%)aanginoupectorisnereagujícínafarmakoterapiijenutno
zvážit kombinaci koronárního bypassu a operace pro sekundární
mitrálníregurgitaci.
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U vybraných pacientƽ s tĢžkou funkēní mitrální regurgitací
astĢžkousystolickoudysfunkcíLK(EFLK<30%)zvažteizolovanou
operaciproregurgitacimitrálníchlopnĢneischemickéhopƽvoduve
snazepƎedejítneboodložittransplantaci.
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Legenda:EFLK–ejekēnífrakcelevékomory;HFrEF–heartfailurewithreducedejectionfraction,srdeēníselhánísesníženouejekēnífrakcí;LK–levá
komora;TAVI–transaorticvalveimplantation,transaortálníimplantacechlopnĢ.



Klinickáotázkaē.8–Akutnísrdeēníselhání
P:Pacientisakutnímsrdeēnímselháním
I:DiagnostickéapoēáteēníprognostickévyšetƎení,farmakoterapie
C:Srovnánívýsledkƽdefinovanýchskupin
O:Titracelékƽ,zmírnĢnísymptomƽ,zlepšeníkvalityživota,prodlouženípƎežití
8.1DoporuēeníproprovedenídiagnostickýchvyšetƎení
Doporuēení/Prohlášení
PƎi pƎíjmu se doporuēuje stanovit plazmatické koncentrace
natriuretických peptidƽ (BNP, NTͲproBNP nebo MRͲproANP)
uvšechpacientƽsakutnídušnostíaspodezƎenímnaASSprosnazší
odlišeníASSodnekardiálníchpƎíēinakutnídušnosti.
PƎi pƎíjmu všech pacientƽ s podezƎením na ASS se doporuēuje
provéstnásledujícídiagnostickávyšetƎení:
a.12svodovýEKG;
b. rentgen srdce a plic ke zhodnocení známek mĢstnání krve
vplicích a zjištĢní dalších srdeēních nebo nekardiálních
onemocnĢní, která by mohla být pƎíēinou potíží nemocného
neboknimpƎispívat;
c.následujícílaboratornívyšetƎeníkrve:srdeēnítroponiny,BUN
(nebomoēovina),kreatinin,elektrolyty(sodík,draslík),glukóza,
úplnýkrevníobraz,jaternítestyaTSH.
U hemodynamicky nestabilních pacientƽ s ASS se doporuēuje
okamžitĢ provést echokardiograĮ cké vyšetƎení a do 48 hodin
vpƎípadech,kdybuěnenístrukturaafunkcesrdceznáma,nebose
mohlazmĢnitodpƎedchozíchvyšetƎení.
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Legenda:ASS–akutnísrdeēníselhání;BNP–BͲtypenatriureticpeptide,natriuretickýpeptidtypuB;BUN–bloodureanitrogen,dusíkmoēoviny
vkrvi;EKG–elektrokardiogram;MRͲproANP–midͲregionalproAͲtypenatriureticpeptide;NTͲproBNP–NͲterminalproͲBtypenatriuretic
peptide,NͲterminálníkonecprohormonunatriuretickéhopeptiduB;TSH–hormonstimulujícíštítnoužlázu.


8.2.Doporuēeníproléēbupacientƽsakutnímsrdeēnímselháním:oxygenoterapieaventilaēnípodpora
Doporuēení/Prohlášení
Doporuēujesemonitorovatsaturacihemoglobinukyslíkem(SpO2).
JevhodnézvážitmĢƎenípHkrveatlakuoxiduuhliēitého(pƎípadnĢ
vēetnĢlaktátu)vžilníkrvi,zvláštĢupacientƽsakutnímotokemplic
nebo s CHOPN v anamnéze.U pacientƽ s kardiogenním šokem je
tƎebadátpƎednostmĢƎeníztepennékrve.
UpacientƽsASSashodnotamiSpO2<90%neboPaO2<60mm
Hg(8,0kPa)sekekorekcihypoxemiedoporuēujeoxygenoterapie.
U pacientƽ s dechovou tísní (dechová frekvence > 25 dechƽ/min,
SpO2 < 90 %) je vhodné zvážit použití neinvazivní ventilace
pƎetlakem (CPAP, BiPAP) a zahájit ji co možná nejdƎíve s cílem
omezit dechovou tíseŸ i snížit eventuální potƎebu mechanické
endotracheální intubace. Neinvazivní ventilace pƎetlakem mƽže
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snížitkrevnítlak,aprotojetƎebajiupacientƽshypotenzípoužívat
sopatrností.BĢhemtétoléēbyjenutnomonitorovatkrevnítlak.

IntubacesedoporuēujevpƎípadech,kdyrespiraēníselhánívedoucí
khypoxemii(PaO2<60mmHg[8,0kPa]),hyperkapnii(PaCO2>50
mmHg[6,65kPa])aacidóze(pH<7,35)nelzeƎešitneinvazivnĢ.
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Legenda: ASS – akutní srdeēní selhání; BiPAP – bilevel positive airway pressure, dvojúrovŸový pƎetlak v dýchacích cestách; CHOPN – chronická
obstrukēníplicnínemoc;CPAP–continuouspositiveairwaypressure,kontinuálnípƎetlakvdýchacíchcestách;PaCO2–partialpressureofcarbon
dioxideinarterialblood,parciálnítlakoxiduuhliēitéhovtepennékrvi;PaO2–partialpressureofoxygeninarterialblood,parciálnítlakkyslíkuv
tepennékrvi;SpO2–transcutaneousoxygensaturation,saturacehemoglobinukyslíkem.


8.3Doporuēeníproléēbupacientƽsakutnímsrdeēnímselháním:farmakoterapie
Doporuēení/Prohlášení
Diuretika
UvšechpacientƽsASSpƎijatýchsesymptomy/známkamiretence
tekutin se ke zmírnĢní symptomƽ doporuēuje i.v. podávání
kliēkovýchdiuretik.PƎipoužitíi.v.diuretiksedoporuēujepravidelnĢ
monitorovat symptomy, výdej moēi, renální funkce a hodnoty
elektrolytƽ.
U pacientƽ s novĢ vzniklým ASS nebo u pacientƽ s chronickým
akutnĢ dekompenzovaným srdeēním selháním, kteƎí neužívají
perorálnĢ diuretika, musí být poēáteēní doporuēená dávka 20–40
mg furosemidu i.v. (nebo jeho ekvivalentu); u osob s chronickou
léēboudiuretikymusíbýtpoēáteēníi.v.dávkaalespoŸrovnocenná
perorálnídávce.
Diuretika se doporuēuje podávat buě formou intermitentních
bolusƽ, nebo formou kontinuální infuze a dávku i délku léēby je
nutnopƎizpƽsobitsymptomƽmaklinickémustavupacienta.
U pacientƽ s rezistentními otoky nebo s nedostateēnou
symptomatickouodpovĢdílzezvážitkombinacikliēkovýchdiuretik
buěsthiazidovýmidiuretiky,nebosespironolactonem.
Vasodilatancia
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Ke zmírnĢní symptomƽ u ASS pƎi STK > 90 mm Hg (a bez
symptomatické hypotenzea) je vhodné zvážit i.v. podávání
B
IIa
vasodilatancií. V prƽbĢhu i.v. podávání vasodilatancií je vhodné
monitorovatsymptomyikrevnítlak.
UpacientƽshypertenznímASSjevhodnézvážitkzahájeníléēbyi.v.
podávání vasodilatancia scílem zmírnit symptomy a omezit
B
IIa
mĢstnání.
Inotropnílátky–dobutamin,dopamin,levosimendan,inhibitoryfosfodiesterázy3(PDE3)
U pacientƽ s hypotenzí (STK < 90 mm Hg) a/nebo
známkami/symptomy hypoperfuze i pƎes dostateēné plnĢní lze
zvážitkrátkodoboui.v.infuziinotropníchlátekkezvýšenísrdeēního
výdeje, zlepšení perfuze periferních cév a k zachování funkcí
koncovýchorgánƽ.
K potlaēení úēinkƽ betaͲblokády, pokud se pƎedpokládá, že betaͲ
blokádapƎispívákhypotenzisnáslednouhypoperfuzí,lzezvážiti.v.
podáváníinfuzelevosimendanuneboinhibitoruPDE3.
Pokudpacientnevykazujesymptomyhypotenzenebohypoperfuze,
použití inotropních látek se nedoporuēuje vzhledem k obavám
opacientovubezpeēnost.
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Vasopresory
U pacientƽ s kardiogenním šokem lze ipƎes léēbu jinou inotropní
látkou zvážit podání vasopresoru (ideálnĢ noradrenalinu) s cílem
zvýšitkrevnítlakaperfuziživotnĢdƽležitýchorgánƽ.
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Legenda: ASS – akutní srdeēní selhání; BiPAP – bilevel positive airway pressure, dvojúrovŸový pƎetlak v dýchacích cestách; CHOPN – chronická
obstrukēníplicnínemoc;CPAP–continuouspositiveairwaypressure,kontinuálnípƎetlakvdýchacíchcestách;PaCO2–partialpressureofcarbon
dioxideinarterialblood,parciálnítlakoxiduuhliēitéhovtepennékrvi;PaO2–partialpressureofoxygeninarterialblood,parciálnítlakkyslíkuv
tepennékrvi;SpO2–transcutaneousoxygensaturation,saturacehemoglobinukyslíkem.
a
UpacientƽshypotenzíjenutnobetaͲblokátorypoužívatopatrnĢ.



8.4Doporuēenípronáhradurenálníchfunkcíupacientƽsakutnímsrdeēnímselháním
Doporuēení/Prohlášení
U pacientƽ s refrakterním mĢstnáním nereagujícím na léēebné
strategie založené na podávání diuretik lze zvážit použití
ultraĮltrace.
U pacientƽ s refrakterním objemovým pƎetížením a akutním
poškozenímledvinjevhodnézvážitnáhradurenálníchfunkcí.
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8.5 Doporuēení pro perorální podávání chorobu modiĮkujících lékƽ na základĢ dƽkazƽ u pacientƽ
sakutnímsrdeēnímselháním
Doporuēení/Prohlášení
V pƎípadĢ zhoršujícího se chronického HFrEF je nutno
vnepƎítomnosti hemodynamické nestability nebo kontraindikací
vynaložitmaximálníúsilíkdalšímupodáváníchorobumodiĮkujících
lékƽnazákladĢdƽkazƽ.
VpƎípadĢnovĢrozvinutého(denovo)HFrEFjenutnopostabilizaci
hemodynamických pomĢrƽ vynaložit maximální úsilí k zahájení
uvedenéhozpƽsobuléēby.
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Legenda:ASS–akutnísrdeēníselhání;HFrEF–heartfailurewithreducedejectionfraction,srdeēníselhánísesníženouejekēnífrakcí.

8.6Doporuēeníproléēbupacientƽskardiogennímšokem
Doporuēení/Prohlášení
UvšechpacientƽspodezƎenímnakardiogenníšoksedoporuēuje
provéstokamžitĢEKGaechokardiograĮckévyšetƎení.
VšechnypacientyskardiogennímšokemjenutnourychlenĢpƎevézt
na pracovištĢ terciární péēe s nepƎetržitou (24 h/7 d) možností
srdeēní katetrizace a specializovanou JIP/kardiologickou JIP
sdostupnostíkrátkodobémechanickéobĢhovépodpory.
UpacientƽskardiogennímšokemkomplikujícímAKSsedoporuēuje
provést okamžitĢ koronarograĮcké vyšetƎení (do dvou hodin od
pƎíjmu do nemocnice) se zámĢrem provést koronární
revaskularizaci.
DoporuēujesekontinuálnímonitorováníEKGakrevníhotlaku.
Doporuēujeseinvazivnímonitorováníarteriálnílinkou.
PƎi nepƎítomnosti známek manifestního pƎetížení tekutinami se
doporuēujejakoléēbaprvnílinieinfuzníléēba(fyziologickýroztok
neboRingerƽvlaktát,>200ml/15–30min).
Kezvýšenísrdeēníhovýdejelzezvážiti.v.podáníinotropníchlátek
(dobutamin).
VpƎípadĢpotƎebyudržetSTKpƎipƎetrvávajícíhypoperfuzilzezvážit
podánívasopresorƽ(radĢjinoradrenalinneždopamin).
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U kardiogenního šoku se nedoporuēuje rutinnĢ provádĢt
kontrapulsacipomocíIABP.
U refrakterního kardiogenního šoku lze v závislosti na vĢku,
pƎidruženýchonemocnĢníchaneurologickéfunkcipacientazvážit
krátkodoboumechanickouobĢhovoupodporu.
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Legenda:AKS–akutníkoronárnísyndrom;EKG–elektrokardiogram;IABP–intraͲaorticballoonpump,intraaortálníbalonkovápumpa;JIP–
jednotkaintenzivnípéēe;STK–systolickýkrevnítlak.


8.7Doporuēenípromonitorováníklinickéhostavupacientƽhospitalizovanýchproakutnísrdeēníselhání
Doporuēení/Prohlášení
Doporuēuje se standardní neinvazivní monitorování srdeēní
frekvence,rytmu,dechovéfrekvence,saturacekyslíkemakrevního
tlaku.
DoporuēujesepacientydennĢvážitapƎesnĢzaznamenávatjejich
tekutinovoubilanci.
Doporuēuje se zhodnotit známky a symptomy významné pro
srdeēní selhání (napƎ. dušnost, chrƽpky, otoky dolních konēetin,
tĢlesnáhmotnost).
BĢhem i.v. léēby a po zahájení léēby antagonisty systému reninͲ
angiotensinͲaldosteron se doporuēuje ēasté, ēasto každodenní
vyšetƎení renálních funkcí (moēovina, kreatinin) a stanovení
elektrolytƽ(draslík,sodík).
UpacientƽshypotenzíasymptomypƎetrvávajícímiipƎesléēbuje
vhodnézvážitzavedeníintraarteriálnílinky.
U pacientƽ, kteƎí i pƎes adekvátní farmakoterapii vykazují
refrakterní symptomy (zvláštĢ pƎi hypotenzi a hypoperfuzi), lze
zvážitzavedeníkatétrudoplicnice.
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Legenda:i.v.–intravenózní.



Klinická otázka ē. 9 – Mechanická obĢhová podpora a transplantace
srdce
P:Pacientischronickýmaakutnímsrdeēnímselhánímbezstabilizacesymptomƽfarmakoterapií
I:MechanickáobĢhovápodporaatransplantacesrdce
C:Srovnánívýsledkƽdefinovanýchskupin
O:Zlepšeníklinickéhostavu,komplikace,kvalitaživota,sníženímortality
9.1DoporuēeníprozavedenímechanickéobĢhovépodporyupacientƽsrefrakternímsrdeēnímselháním
Doporuēení/Prohlášení
U pacientƽ s terminálním HFrEF pƎi optimální farmakologické
apƎístrojovéléēbĢ,kteƎíjsouvhodníktransplantacisrdce,lzezvážit
implantaci LVAD (z indikace pƎemostĢní doby do transplantace)
scílem zmírnit symptomy, snížit riziko hospitalizace pro srdeēní
selháníarizikopƎedēasnéhoúmrtí.
U pacientƽ s terminálním HFrEF pƎi optimální farmakologické
apƎístrojové léēbĢ, kteƎí nejsou vhodní k transplantaci srdce, lze
zvážitimplantaciLVADscílemsnížitrizikopƎedēasnéhoúmrtí.

ESC
ÚroveŸ
TƎída

GRADE
GRADE
ÚroveŸ

C

IIa

ْْْٓ

n?

B

IIa

ْْْٓ

n?

Legenda:HFrEF– heartfailurewithreducedejectionfraction,srdeēníselhánísesníženou ejekēnífrakcí;LVAD–levostranná mechanická
podpora.
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Klinickáotázkaē.10–Léēbamultidisciplinárnímtýmem
P:Všichnipacientispaliativnípéēí
I:Tlumenísymptomƽ,emocionálnípodporaakomunikacespacientemajehorodinou
C:Srovnánívýsledkƽdefinovanýchskupin
O:Kvalitaživota
PaliativnípéēesesoustƎeěujenatlumenísymptomƽ,emocionálnípodporuakomunikacispacientemajeho
rodinou.Hlavnísložkypaliativnípéēejsouuvedenyvplnéverzidoporuēení.
NazákladĢrozhovoruspacientemajehorodinoujenutnovypracovatplánléēby.Musízahrnovat:
x
x

Rozhovorovysazeníléēby,kterábezprostƎednĢneovlivŸujesymptomyanikvalituživota
v souvislosti se zdravím, jako jsou léky snižující hodnoty cholesterolu nebo látky urēené k léēbĢ
osteoporózy.
x DokumentovánírozhodnutípacientaohlednĢjehopƎípadnéresuscitace.
x DeaktivaciICDnakonciživota(podlemístníchzákonnýchúprav).
x Preferencimístaposkytovánípaliativnípéēeaúmrtí.
x Emocionální podporu pacientovi a jeho rodinĢ/poskytovateli péēe s pƎíslušným odkazem na
psychickouneboduchovnípodporu.

10.1Doporuēeníprocviēení,multidisciplinárnípƎístupamonitorovánípacientƽsesrdeēnímselháním
Doporuēení/Prohlášení
Doporuēit pacientƽm se srdeēním selháním pravidelné aerobní
cviēeníscílemzlepšitfunkēníkapacituazmírnitsymptomy.
Doporuēit pacientƽm se stabilizovaným HFrEF pravidelné aerobní
cviēeníscílemsnížitrizikohospitalizaceprosrdeēníselhání.
DoporuēujesezaƎaditpacientysesrdeēnímselhánímdoprogramu
multidisciplinárnípéēescílemsnížitrizikohospitalizaceprosrdeēní
selháníimortalitu.
U stabilizovaných pacientƽ se srdeēním selháním, jimž je
poskytována optimální léēba, lze zvážit odeslání na pracovištĢ
primárnípéēekdlouhodobémusledováníúēinnostiléēby,progrese
onemocnĢníaadherencepacienta.
U symptomatických pacientƽ se srdeēním selháním, kteƎí byli již
dƎíve hospitalizováni pro srdeēní selhání, lze zvážit monitorování
tlakƽ v plicnici pomocí bezdrátového implantabilního systému
monitorování hemodynamiky (CardioMems) s cílem snížit riziko
recidivyhospitalizaceprosrdeēníselhání.
U symptomatických pacientƽ s HFrEF (EFLK ч 35 %) lze zvážit
multiparametrické monitorování pomocí ICD (pƎístup INͲTIME)
scílemzmírnitklinickésymptomy.

ESC
ÚroveŸ
TƎída

GRADE
GRADE
ÚroveŸ

A

I

ْْْْ

nn

A

I

ْْْْ

nn

A

I

ْْْْ

nn

B

IIb

ْْْٓ

n?

B

IIb

ْْْٓ

n?

B

IIb

ْْْٓ

n?

Legenda:EFLK–ejekēnífrakcelevékomory;HFrEF–heartfailurewithreducedejectionfraction,srdeēníselhánísesníženouejekēnífrakcí;ICD–
implantabilníkardioverterͲdeĮbrilátor;INͲTIME–ImplantͲbasedmultiparametertelemonitoringofpatientswithheartfailure,multiparametrická
telemonitoracepacientƽsesrdeēnímselhánímpomocíimplantovanéhopƎístroje.


Kompletní klinický doporuēený postup pro ēasnou detekci, diagnostiku a léēbu jednotlivých stádií
karcinomuprostatyjedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/9ͲdiagnostikaͲlecbaͲakutnihoͲchronickehoͲsrdecnihoͲselhaniͲfinal.pdf
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Úvod

UPOZORN NÍ:
TENTO MATERIÁL JE KLINICKÝM SOUHRNEM KLINICKÉHO DOPORUENÉHO POSTUPU, KTERÝ MÁ
SLOUŽIT ZDRAVOTNÍKpM JAKO PODKLAD PRO RYCHLÉ KLINICKÉ ROZHODOVÁNÍ. VŠECHNA
DOPORUENÍ JSOU VYTOV\ENA NA ZÁKLAD  NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH V DECKÝCH DpKAZp
VDANÉMASEPODLENÁRODNÍMETODIKYTVORBYKDP.Kompletníklinickýdoporuēenýpostup
prochronickouischemickouchorobusrdeēníjedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/10ͲchronickaͲischemickaͲchorobaͲsrdecniͲdiagnostikaͲlecbaͲfinal.pdf

Definice: Tato doporuēení se vztahují na nemocné schronickými, stabilními formami ischemické
chorobysrdeēní(ICHS);tedy:(a)pacientisestabilníanginoupectoris(vēetnĢnemocných,kteƎísepo
zaléēenístaliasymptomatickými)ēipacientisekvivalentyanginypectoris(napƎ.námahovádušnost),
pokud jsou zpƽsobeny ICHS, (b) pacienti více než rok po akutním koronárním syndromu (vēetnĢ
infarktu myokardu selevacemi ST – STEMI), (c) pacienti po revaskularizaēních výkonech (koronární
angioplastika ēi bypass), (d) pacienti schronickou dysfunkcí levé komory prokazatelnĢ zpƽsobenou
ICHS.Základnímpatofyziologickýmrozdílemproti akutnímkoronárnímsyndromƽm(vizsamostatné
KDP)jeabsenceēerstvýchtrombƽvkoronárníchtepnách,základnímklinickýmrozdílempakjestabilita
pƎíznakƽvēase(posledníchnĢkolikmĢsícƽ).
Výskyt:PrevalenceanginypectorissezvyšujesvĢkem:vevĢku45–64letēiní5–7%užena4–7%
umužƽ,vevĢku65–84letpak10–12%užena12–14%umužƽ.Roēníincidenceanginypectorisēiní
1–4 % vzávislosti na vĢku a pohlaví. Mezi ženami ve stƎedním vĢku je však znaēný podíl pseudoͲ
anginozníchpotíží:ēásttĢchtopacienteknemážádnékoronárnípostižení(jevhodnéunichvylouēit
gastroesofageální reflux ēi potíže neuropsychické povahy), ēást má možná to, ēemu se Ǝíká
mikrovaskulárníangina.\adaautorƽvšaknaexistencimikrovaskulárníanginy(tj.anginypectorispƎi
zcelanormálnímnálezunakoronarografii)nevĢƎíapokudtatoentitaexistuje,jevelmivzácná,proto
se jí vtĢchto KDP vĢnovat nebudeme. StejnĢ tak se tyto KDP nezabývají tzv. vasospastickou
(Prinzmetallovou)anginoupectorisvjejí„ēisté“podobĢ–tedykoronárníspasmypƎizcelanormální
koronarografii.KoronárníspasmysevyskytujíbĢžnĢnaaterosklerózoupostiženýchvĢnēitýchtepnách,
nazcelaangiografickynormálníchvĢnēitýchtepnáchsevšakvyskytujíextrémnĢvzácnĢ.
Prognóza: Zatímco prevalence ICHS vpopulaci neklesá (spíše se snížením mortalityakutních forem
ICHSasprodlužujícísedoboudožitíprevalencemírnĢstoupá),prognózatĢchtonemocnýchsezlepšuje
díkymoderníléēbĢ.RoēnímortalitanemocnýchsevelmilišípodleformyICHS.Zásadníroli(zhoršení
prognózyvdanépodskupinĢnemocných)zdehrajítytofaktory:(a)dysfunkcelevékomory(vyjádƎená
obvykleejekēnífrakcí),(b)vyššípoēetzúženýchkoronárníchtepenaproximálnílokalizacestenóz,(c)
pƎítomnostarytmií,(d)pƎítomnostdalšíchzávažnýchonemocnĢní,(e)pƎítomnostsrdeēníhoselhání,
(f) vyšší vĢk, (g) zhoršená adherence kléēbĢ, (h) klinické projevy aterosklerózy vjiných lokalizacích
(mozek, dolní konēetiny), (i) deprese. U neselektovaného souboru nemocných se stabilní anginou
pectorisēiníroēnírizikoúmrtícca2%(jenpolovinaztohojekardiálnísmrt)aroēnírizikonefatálního
infarktu je rovnĢž cca 2 %. VýraznĢ horší prognózu však mají nemocní svýše uvedenými faktory –
zejména pokud se jich více kombinuje u téhož pacienta. Pacienti skoronarograficky prokázanou
aterosklerózou,avšakbezstenóznad50%luminanaopakmajíroēnímortalitupouze0,6%.
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MetodologietvorbyzdrojovýchKDP
BylypƎijatyētyƎiklinickédoporuēenépostupy(ESCguidelinesonthemanagementofstablecoronary
arterydisease(2013)”,„ESCfocusedupdateondualantiplatelettherapyincoronaryarterydisease
developedincollaborationwithEACTS(2017)”,ESC/EACTSGuidelinesonmyocardialrevascularization
(2018)”, „ACC/AHA/AATS/PCNA/SCAI/STS Focused Update of the Guideline for the Diagnosis and
ManagementofPatientswithStableIschemicHeartDisease(2014)).
TƎiadaptovanéklinickédoporuēenépostupybylyvytvoƎenépodlemetodikyEvropskékardiologické
spoleēnosti(ESC).TatometodikareflektujesdrobnýmirozdílymetodikuGRADEWorkingGroup,ze
kterévycházíeskánárodnímetodikatvorbyKDP.tvrtýadaptovanýdoporuēenýpostupodAmerican
HeartAssociationpoužívásrovnatelnoumetodikuodESC.
KlasifikaceúrovnĢvĢdeckýchdƽkazƽdleECS
ÚroveŸA–Datapocházejízvícerandomizovanýchkontrolovanýchstudiínebosystematických
reviewsmetaͲanalýzami
ÚroveŸ B – Data pocházejí z jedné randomizované kontrolované studie nebe z velkých
nerandomizovanýchklinickýchstudií.
ÚroveŸC–Shodanázorƽodborníkƽa/nebomaléstudie,retrospektivnístudie,registry.
Tabulka1.Síladoporuēeníaformulace
TƎídydoporuēení Definice

Doporuēenáformulace

TƎídaI

Dƽkazya/nebovšeobecnýsouhlas,žedanáléēbaje
prospĢšná,pƎínosná,úēinná.

Jedoporuēeno/jeindikováno.

TƎídaII

Rozporuplnédƽkazya/neborozcházejícísenázory
opƎínosu/úēinnostiléēbyneboprocedury.



TƎídaIIa

Váhadƽkazƽ/názorƽveprospĢchpƎínosu/úēinnosti.

MĢlobybýtzváženo.

TƎídaIIb

PƎínos/úēinnostménĢdoložen/adƽkazy/názory.

Mƽžebýtzváženo.

TƎídaIII

Dƽkazyneboobecnáshoda,žedanáléēbanebo
proceduranenípƎínosná/úēinnáavnĢkterých
pƎípadechmƽžebýtiškodlivá.

Nenídoporuēeno.


eská národní metodika tvorby KDP je založena na celosvĢtovĢ uznávaném pƎístupu
GRADEworkinggroup.PƎisrovnáníazjednodušeníoboumetodik,bychommohlisjistourezervou
apƎijatelnoumírourizikazkreslenítransformovatklasifikaēnísystémESCasíludoporuēenídleESC
naGRADEúroveŸvĢdeckéhodƽkazu(vizTabulka2)adoporuēení(vizTabulka3).


Tabulka2.TransformacestupnĢdƽkazudleESCnaGRADE
ESC
ÚroveŸdƽkazu

ÚroveŸdƽkazu

GRADE

A

ْْْْ

B

ْْْٓ

Kvalitadƽkazƽ
Vysoká
kvalita/high
StƎední
kvalita/moderate

VysvĢtlení
Další výzkum velmi nepravdĢpodobnĢ
zmĢníspolehlivostodhaduúēinnosti.
Další výzkum pravdĢpodobnĢ mƽže mít
vliv na spolehlivost odhadu úēinnosti
amƽžezmĢnitodhad.
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ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

ْْٓٓ

Nízká
kvalita/low

C

ْٓٓٓ

Velminízká
kvalita/verylow

Další výzkum velmi pravdĢpodobnĢ má
dƽležitý vliv na spolehlivost odhadu
apravdĢpodobnĢzmĢníodhad.
Jakýkoliv odhad úēinnosti je velmi
nespolehlivý


Tabulka3.TransformacemodifikovanéverzeGRADEdoaktuálníverzeGRADE
ESC
TƎídadoporuēení
I
II
IIa
IIb
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
III

VysvĢtlení
Jedoporuēeno/jeindikováno

MĢlobybýtzváženo
Mƽžebýtzváženo
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Nenídoporuēeno

GRADE
Síladoporuēení
SilnédoporuēeníPRO
Bezdoporuēení
Slabé/podmínĢnédoporuēeníPRO

n?

Slabé/podmínĢnéPROTI
SilnédoporuēeníPROTI

p?
pp




Guideline(klinické)otázky/oblasti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Symbol
nn
?

DiagnostikaICHSvambulantnípraxi
NeinvazivnímetodyvdiagnosticeICHS
InvazivnímetodyvdiagnosticeICHS
FarmakologickáléēbachronickýchforemICHS
KatetrizaēníléēbachronickýchforemICHS
ChirurgickáléēbachronickýchforemICHS
RehabilitaceasekundárníprevenceuosobschronickýmiformamiICHS
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Doporuēení
Klinickáotázkaē.1:DiagnostikaICHSvambulantnípraxi
P:PacientispodezƎenímnapƎítomnostischemickéchorobysrdeēní/bolestínahrudníku
I: Klinické zhodnocení stavu pacienta, vēetnĢ biochemických markerƽ, specifické kardiologické
vyšetƎovacímetody,EKG,ECHOazátĢžovétesty
C:DiagnostikanazákladĢanamnestickýchúdajƽ,neúplnýsoubordiagnostickýchmetod
O:PƎesnost(senzitivita,specificita)diagnózy,stratifikacerizikaspojenéhosrozvojemICHS,urēení
následnéterapie
Klidovýelektrokardiogram(EKG)
Doporuēení/Prohlášení
EKG12svodovéjedoporuēenouvšechnemocnýchspodezƎenímna
pƎítomnouICHS.
EKG12svodovéjedoporuēenouvšechnemocnýchvprƽbĢhunebo
brzypobolestinahrudníkucharakteruanginypectorisjakomožný
projevnestabilityanginypectoris.

ESC

GRADE
ÚroveŸ Síla

ÚroveŸ

TƎída

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

I

ْٓٓٓ

nn


MonitoraceEKG
Doporuēení/Prohlášení
Ambulantní monitorace EKG je doporuēena u pacientƽ s ICHS
apodezƎenímnaporuchyrytmu.
Ambulantní monitorace EKG by mĢla být zvážena u pacientƽ se
suspektnívasospastickouanginoupectoris.

ESC

GRADE
ÚroveŸ Síla

ÚroveŸ

TƎída

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

IIa

ْٓٓٓ

n?


Klidováechokardiografie
Doporuēení/Prohlášení
Klidová transtorakální echokardiografie je doporuēena u všech
pacientƽk:
x vylouēeníalternativníchpƎíēinanginy
x prƽkazuregionálníchporuchkinetikysvĢdēícíchproICHS
x mĢƎeníEFLKproúēelyrizikovéstratifikace
x hodnocenídiastolickéfunkce
MĢla by být zvážena sonografie karotických tepen provedená
zkušeným lékaƎem s cílem zjistit zvýšenou IMT a/nebo
aterosklerotický plát u pacientƽ bez dosud známé aterosklerózy,
ukterýchjepodezƎenínapƎítomnostICHS.

ESC

GRADE
ÚroveŸ Síla

ÚroveŸ

TƎída

B

I

ْْْٓ

nn

C

IIa

ْٓٓٓ

n?


ZátĢžováelektrokardiografie
Doporuēení/Prohlášení
Diagnostický zátĢžový EKG test je doporuēen u nemocných
sklinickými obtížemi typu anginy pectoris snormální EKG kƎivkou
(PTP15–65%)bezantianginózníterapie.
ZátĢžový test u nemocných sST depresemi ш 0,1mV na klidovém
EKG, nebo u nemocných užívajících digitalis není pro diagnostiku

ESC

GRADE
ÚroveŸ Síla

ÚroveŸ

TƎída

B

I

ْْْٓ

nn

C

III

ْٓٓٓ

pp
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ICHSvhodný.


AmbulantníkontrolanemocnýchspotvrzenouICHS
Doporuēení/Prohlášení
Kontrolní návštĢvy jsou v prvním roce po zahájení léēby ICHS
doporuēeny vintervalu 4–6 mĢsícƽ, který mƽže být pozdĢji
prodloužen až na jeden rok. Tyto návštĢvy by mĢly zahrnovat
peēlivouanamnézuabiochemickévyšetƎenídleklinickéhostavu.
JedoporuēenoprovádĢtklidovéEKGvyšetƎeníjednouroēnĢadalší
EKG vždy pƎi zmĢnĢ anginózních obtíží nebo pokud pƎíznaky
naznaēují vznik arytmie nebo pƎi zmĢnĢ medikace, která mƽže
ovlivnitelektrickévedení.
ZátĢžové EKG nebo zobrazovací zátĢžové vyšetƎení, pokud je
proveditelné, je doporuēeno v pƎípadĢ rekurentních nebo nových
obtížípovylouēenínestabilníanginy.
Opakované zhodnocení prognózy pomocí zátĢžového vyšetƎení
mƽže být zváženo u asymptomatických nemocných po uplynutí
doby,pokteroubylpƎedchozítestplatný.
Opakování zátĢžového EKG by mĢlo být zvažováno až po dvou
letechodposledníhovyšetƎení(pokudnedošlokezmĢnĢklinického
stavu).

ESC

GRADE
ÚroveŸ Síla

ÚroveŸ

TƎída

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

IIb

ْٓٓٓ

n?

C

IIb

ْٓٓٓ

n?



Klinickáotázkaē.2:Neinvazivnímetodyvdiagnosticechronické
ICHS
P: Pacienti spodezƎením na pƎítomnost chronické ICHS (snĢmou kardiální anamnézou nebo po
prodĢlanémakutnímkoronárnímsyndromu)
I:Neinvazivnídiagnostickémetody
x EKG
x Scintigrafiemyokardu
x CTvyšetƎení
x MRIvyšetƎení
C:Invazivnídiagnostickémetody
x Selektivníkoronárníangiografie
O:Stanovenísprávnédiagnózyaoptimálníterapie,rizikovástratifikace,sledovánípacientƽ
PoužitízátĢžovýchzobrazovacíchmetod
Doporuēení/Prohlášení

ESC

GRADE
ÚroveŸ Síla

ÚroveŸ

TƎída

Jako vstupní vyšetƎení k prƽkazu diagnózy sICHS je zobrazovací
zátĢžovýtestdoporuēenupacientƽsPTP66–85%nebopokudje
EFLK<50%upacientƽbeztypickéAP.

B

I

ْْْٓ

nn

Zobrazovací zátĢžový test je doporuēen u pacientƽ s klidovými
zmĢnaminaEKG,kteréznemožŸujípƎesnouinterpretaciEKGzmĢn
bĢhemzátĢžovéhotestu.

B

I

ْْْٓ

nn

Pokudjetomožné,jevhodnéprovéstradĢjizátĢžovýtestsfyzickou

C

I

ْٓٓٓ

nn
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nežfarmakologickouzátĢží.
Zobrazovací zátĢžový test by mĢl být zvážen u symptomatických
pacientƽporevaskularizacimyokardu(PCIneboCABG).

B

IIa

ْْْٓ

n?

ZobrazovacízátĢžovýtestbymĢlbýtzváženkezhodnocenífunkēní
závažnostistƎednĢvýznamnýchlézípƎikoronarografii.

B

IIa

ْْْٓ

n?


KontrolnívyšetƎeníunemocnýchsestabilníischemickouchorobousrdeēní
Doporuēení/Prohlášení

ESC

GRADE
ÚroveŸ Síla

ÚroveŸ

TƎída

Kontrolní návštĢvy jsou v prvním roce po zahájení léēby sICHS
doporuēeny vintervalu 4–6 mĢsícƽ, který mƽže být pozdĢji
prodloužen až na jeden rok. Kontroly by mĢl provádĢt praktický
lékaƎ,kterýmƽžepƎípadnĢpacientaodeslatkekardiologovi.Tyto
návštĢvy by mĢly zahrnovat peēlivou anamnézu abiochemické
vyšetƎenídleklinickéhostavu.

C

I

ْٓٓٓ

nn

JedoporuēenoprovádĢtklidovéEKGvyšetƎeníjednouroēnĢadalší
EKG vždy pƎi zmĢnĢ anginózních obtíží nebo pokud pƎíznaky
naznaēují vznik arytmie nebo pƎi zmĢnĢ medikace, která mƽže
ovlivnitelektrickévedení.

C

I

ْٓٓٓ

nn

ZátĢžové EKG nebo zobrazovací zátĢžové vyšetƎení, pokud je
proveditelné, je doporuēeno v pƎípadĢ rekurentních nebo nových
obtížípovylouēenínestabilníanginy.

C

I

ْٓٓٓ

nn

Opakované zhodnocení prognózy pomocí zátĢžového vyšetƎení
mƽže být zváženo u asymptomatických nemocných po uplynutí
doby,pokteroubylpƎedchozítestplatný(„záruēnídoba“).

C

IIb

ْٓٓٓ

n?

Opakování zátĢžového EKG by mĢlo být zvažováno až po dvou
letechodposledníhovyšetƎení(pokudnedošlokezmĢnĢklinického
stavu).

C

IIb

ْٓٓٓ

n?



Klinickáotázkaē.3:InvazivnímetodyvdiagnosticeICHS
P:PacientispodezƎenímnapƎítomnostchronickéICHS
I:Invazivnídiagnostickémetody
x Koronografie
x Frakēníprƽtokovárezerva(FFR)
x Intravaskulárnízobrazovacímetody–ultrazvuk(IVUS),optickákoherenēnítomografie
(OCT)
C:DiagnostikanazákladĢpoužitíjednoduchýchmetod/diagnostikanazákladĢshodymeziklinickým
obrazemaneinvazivnímidiagnostickýmimetodami
O:Stanovenísprávnédiagnózyaoptimálníléēebnéterapie
Zlatýmstandardemjeinvazivnícestouprovedenákoronarografie.Tamƽžebýtvurēitýchkonkrétních
pƎípadechdoplnĢnadalšímimetodamidletabulky:
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Doporuēení/Prohlášení
FFR nebo iwFR pro posouzení hemodynamické významnosti
hraniēnístenózyunemocnýchbezprƽkazuischemie.
PCI vedená podle výsledkƽ FFR u nemocných spostižením více
vĢnēitýchtepen.
IVUSkposouzenízávažnostihraniēníchstenózkmene.

ESC

GRADE
ÚroveŸ Síla

ÚroveŸ

TƎída

A

I

ْْْْ

nn

B

IIa

ْْْٓ

n?

B

IIa

ْْْٓ

n?



Klinickáotázkaē.4:FarmakoterapiestabilníICHS
P:Pacientischronickouischemickouchorobousrdeēní
I:Farmakologickáléēbabetablokátory
C:Placebo
O:Zlepšeníúmrtnostiēisníženísymptomƽanginypectoris

P:Pacientischronickouischemickouchorobousrdeēní
I:Farmakologickáléēbahypolipidemiky
C:Placebonebokombinacehypolipidemikvporovnánísmonoterapií
O:Zlepšenímortality

P:Pacientischronickouischemickouchorobousrdeēní1rokpoPCIsesouēasnoufibrilacísíní
I:Farmakologickáléēbaantikoagulaceneboantiagregace
C:Doporuēenáantikoagulaceneboantiagregace
O:Výskytkrváceníaúēinnost
Farmakoterapiestabilníischemickéchorobysrdeēní
Indikace
Obecnádoporuēení
Optimální farmakoterapie pƎedstavuje alespoŸ jeden
antianginózní/antiischemický lék plus léēiva snižující riziko
nežádoucíchpƎíhod.
JevhodnéinformovatnemocnéhootomtoonemocnĢní,rizikových
faktorechaoléēebnéstrategii.
OdpovĢěnemocnéhonaléēbujevhodnézhodnotitbrzypojejím
zahájení.

ESC

GRADE
ÚroveŸ Síla

ÚroveŸ

TƎída

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

I

ْٓٓٓ

nn

B

I

ْْْٓ

nn

A

I

ْْْْ

nn

B

IIa

ْْْٓ

n?

B

IIb

ْْْٓ

n?

C

I

ْٓٓٓ

nn

Antianginózní/antiischemickéléky
DoporuēenéjsoukrátkodobĢpƽsobícínitráty.
Jako lék první volby jsou indikovány betaͲblokátory a/nebo
blokátorykalciovýchkanálƽkekontrolesrdeēnífrekvenceaobtíží.
Jako lék druhé volby je doporuēeno pƎidat dlouhodobĢ pƽsobící
nitráty nebo ivabradin nebo nikorandil ēi ranolazin dle srdeēní
frekvence,krevníhotlakuatolerance.
Jakolékdruhévolbymƽžebýtzvážentrimetazidin.
DlepƎidruženýchonemocnĢníatolerancejeuvybranýchpacientƽ
indikovánoužívánílékƽdruhévolbyvprvnílinii.
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BetaͲblokátorybymĢlybýtzváženyuasymptomatickýchpacientƽ
srozsáhlýmioblastmiischemie(>10%).
UpacientƽsvasospatickouanginoubymĢlybýtzváženyblokátory
kalciových kanálƽ a nitráty a betaͲblokátory by nemĢly být
podávány.

C

IIa

ْٓٓٓ

n?

B

IIa

ْْْٓ

n?

A

I

ْْْْ

nn

B

I

ْْْٓ

nn

A

I

ْْْْ

nn

A

I

ْْْْ

nn

PrevencenežádoucíchpƎíhod
Nízké dávky kyseliny acetylsalicylové jsou doporuēeny uvšech
nemocnýchsesICHS.
KlopidogreljepodávánmístokyselinyacetylsalicylovévpƎípadĢjejí
intolerance.
StatinyjsoudoporuēenyuvšechnemocnýchsesICHS.
V pƎítomnosti dalších onemocnĢní (napƎíklad srdeēní selhání,
hypertenzenebodiabetes)jedoporuēenopodáváníinhibitorƽACE
(neboblokátorƽreceptorƽAT1proangiotensinII).




Doporuēeníprofarmakoterapiihypercholesterolemie

ESC

Doporuēení/Prohlášení
PƎedepsat statin s cílem dosáhnout cílové hodnoty až do nejvyšší
doporuēenédávkynebonejvyššítolerovatelnédávky.
V pƎípadĢ intolerance statinƽ má být zváženo podání ezetimibu
nebosekvestrantƽžluēovýchkyselinnebojejichkombinace.
Pokud není dosaženo cílových hodnot, je tƎeba zvážit podávání
kombinacestatinusezetimibem.
Pokud není dosaženo cílových hodnot, lze zvážit podávání
kombinacestatinusesekvestrantyžluēovýchkyselin.
U pacientƽ s velmi vysokým rizikem a s perzistující vysokou
hodnotouLDLͲCipƎiléēbĢmaximálnídávkoustatinusezetimibem
neboupacientƽsintolerancístatinulzezvážitpodáváníinhibitoru
PCSK9.






GRADE
ÚroveŸ Síla

ÚroveŸ

TƎída

A

I

ْْْْ

nn

C

IIa

ْٓٓٓ

n?

B

IIa

ْْْٓ

n?

C

IIb

ْٓٓٓ

n?

C

IIb

ْٓٓٓ

n?
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Klinickáotázkaē.5:KatetrizaēníléēbachronickýchforemICHS
P:Typimplantovanéhokoronárníhostentu
I:Lékovýkoronárnístent
C:Tzv.bareͲmetalový,nebolilékemnepokrytýstent
O:Zvýšenábezpeēnostaefektivita

P:TyprevaskularizaceupostiženíkmenelevévĢnēitétepny
I:CABG
C:PCI
O:EfektivitaGABGvƽēiPCIupacientƽsvícekomplexnímpostiženímadiabetikƽ(unemocnýchsménĢ
komplexnímpostiženímkoronárníchtepen–SYNTAXskóre<25,lzezvážitprovedeníPCI)

P:IndividualizacedélkypodáváníDAPTpoimplantacistentuusICHSpodlerizikakrvácení
I:Upacientƽsnízkýmrizikemkrvácení6mĢsícƽ,upacientƽsvysokýmrizikemkrvácení3mĢsíce
C:Zkrácenípoddobu<3mĢsíceneboprodlouženína12avícemĢsícƽ
O:Rizikaischemickýchakrvácivýchkomplikací,efektivitaabezpeēnoststandardníhorežimu
Doporuēení/Prohlášení

ESC

GRADE
ÚroveŸ Síla

ÚroveŸ

TƎída

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

I

ْٓٓٓ

nn

Je doporuēeno, aby byli pacienti podstupující koronarografii
informováni opƎínosech, rizicích a možných terapeutických
konsekvencíchpƎedzahájenímvýkonu.
Je doporuēeno, aby byli pacienti adekvátnĢ informováni
okrátkodobých
adlouhodobých
pƎínosech
a
rizicích
revaskularizaēních výkonƽ, spolu sinformacemi o místních
výsledcích a zkušenostech, a aby byl pacientƽm ponechán
dostateēnýǵ ēaskuēinĢnípouēenéhorozhodnutí.
Je doporuēeno, aby byly kardiotýmem vytvoƎeny institucionální
protokoly k rozhodování o strategii revaskularizace podle
souēasnýchdoporuēenýchpostupƽ.
U PCI center bez kardiochirurgického zázemí je doporuēeno
vytvoƎení institucionálních protokolƽ ve spolupráci s partnerskou
institucízajišƛujícíkardiochirurgickoupéēi.


IndikacerevaskularizacemyokarduupacientƽsestabilníanginoupectorisnebonĢmouischemií
ESC
GRADE
RozsahICHS(anatomickýnebofunkēní)
ÚroveŸ
TƎída
ÚroveŸ Síla
Prognostické StenózakmeneACS>50%a
indikace
StenózaproximálníRIA>50%a
Nemoc dvou nebo tƎí tepen se stenózami > 50 % a se
sníženoufunkcíLK(EFLKч35%)a
Rozsáhlá oblast ischemie detekovaná funkēním
testováním(>10%LK)neboabnormálníinvazivníFFRb
Jedinázbývajícíprƽchodnákoronárnítepnasestenózou
>50%b

A

I

ْْْْ

nn

A

I

ْْْْ

nn

A

I

ْْْْ

nn

B

I

ْْْٓ

nn

C

I

ْٓٓٓ

nn
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SymptomaͲ
tické
indikace

Hemodynamicky významná stenóza koronární tepny
vpƎítomnosti limitující AP nebo ekvivalentu AP
nedostateēnĢreagujícínaoptimálnífarmakoterapiic

A

I

ْْْْ


Funkēnítestováníaintravaskulárnízobrazeníkezhodnocenístenóz
Doporuēení/Prohlášení
Pokudneníkdispoziciprƽkazischemie,jedoporuēenoprovedení
FFR nebo iwFR ke zhodnocení hemodynamické významnosti
hraniēnĢvýznamnýchstenóz.
PCIvedenápomocíFFRbymĢlabýtzváženaupacientƽspostižením
vícekoronárníchtepen,kteƎípodstupujíPCI.
PoužitíIVUSbymĢlobýtzváženokehodnocenízávažnostistenóz
kmenelevékoronárnítepny.

ESC

GRADE
ÚroveŸ Síla

ÚroveŸ

TƎída

A

I

ْْْْ

nn

B

IIa

ْْْٓ

n?

B

IIa

ْْْٓ

n?


Typ revaskularizace u pacientƽ se stabilní ischemickou chorobou srdeēní, koronárním nálezem
vhodnýmproobatypyvýkonuasnízkoupredikovanouchirurgickoumortalitou
Doporuēenípodlerozsahukoronárníhopostižení

ESC
ÚroveŸ
TƎída

GRADE
ÚroveŸ
Síla

Nemocjednétepny
BezstenózyproximálníRIA

C

IIb

ْٓٓٓ

n?

SestenózouproximálníRIA

A

I

ْْْْ

nn

BezstenózyproximálníRIA

C

I

ْٓٓٓ

nn

SestenózouproximálníRIA

A

I

ْْْْ

nn

BezstenózyproximálníRIA

C

IIb

ْٓٓٓ

n?

SestenózouproximálníRIA

B

I

ْْْٓ

nn

BezstenózyproximálníRIA

C

I

ْٓٓٓ

nn

SestenózouproximálníRIA

C

I

ْٓٓٓ

nn

A

I

ْْْْ

nn

A

I

ْْْْ

nn

A

I

ْْْْ

nn

A

I

ْْْْ

nn

A

IIa

ْْْْ

n?

B

III

ْْْٓ

pp

CABG

PCI
Nemocdvoutepen
CABG

PCI
Nemockmenelevékoronárnítepny

CABG

PCI

NemockmenelevékoronárnítepnysnízkýmSYNTAX
skóre(0–22)
Nemoc kmene levé koronární tepny sestƎedním
SYNTAXskóre(23–32)
NemockmenelevékoronárnítepnysvysokýmSYNTAX
skóre(>32)a
NemockmenelevékoronárnítepnysnízkýmSYNTAX
skóre(0–22)
Nemoc kmene levé koronární tepny sestƎedním
SYNTAXskóre(23–32)
NemockmenelevékoronárnítepnysvysokýmSYNTAX
skóre(>32)a

nn
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NemoctƎítepenupacientƽbezdiabetesmellitus
NemoctƎítepensnízkýmSYNTAXskóre(0–22)
CABG

PCI

Nemoc tƎí tepen se stƎedním nebo vysokým SYNTAX
skóre(>22)a
NemoctƎítepensnízkýmSYNTAXskóre(0–22)
Nemoc tƎí tepen se stƎedním nebo vysokým SYNTAX
skóre(>22)a

A
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ْْْْ

nn
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A

IIb
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A

III

ْْْْ
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NemoctƎítepensdiabetesmellitus
NemoctƎítepensnízkýmSYNTAXskóre(0–22)
CABG

PCI

Nemoc tƎí tepen se stƎedním nebo vysokým SYNTAX
skóre(>22)a
NemoctƎítepensnízkýmSYNTAXskóre(0–22)
Nemoc tƎí tepen se stƎedním nebo vysokým SYNTAX
skóre(>22)a


ProcedurálníaspektyPCI
Doporuēení/Prohlášení
DESjsoudoporuēenypƎedBMSukaždéPCIbezohleduna:
x klinickouindikaci
x typléze
x plánovanounekardiálníoperaci
x pƎedpokládanoudélkuDAPT
x souēasnouantikoagulaēníléēbu
RadiálnípƎístupjedoporuēovánjakostandardnípostup,svýjimkou
specifickýchsituací.
UbifurkaēníchlézíjedoporuēovánstentinghlavnívĢtveanáslednĢ
podmínĢná balonková angioplastika se stentingem boēní vĢtve
(provisionalTstrategie)nebotohotostentingu.
CTOͲPCImábýtzváženaunemocnýchsanginoupectorisrezistentní
na medikaci nebo s rozsáhlou oblastí dokumentované ischemie
vpovodíuzavƎenétepny.
IVUS nebo OCT mají být zváženy u vybraných nemocných
koptimalizaciimplantacestentu.
IVUSmábýtzváženkoptimalizaciléēbynechránĢnéstenózykmene
ACS.
BRS nejsou v souēasné dobĢ doporuēovány pro klinické použití
svýjimkouklinickýchstudií.
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GRADE
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Doporuēeníproantitrombotickouléēbuupacientƽpodstupujícíchperkutánníkoronárníintervenci
prostabilníischemickouchorobusrdeēní
Doporuēení/Prohlášení
PƎedléēeníaprotidestiēkovéléēba
Podání 600 mg klopidogrelu je doporuēeno u pacientƽ
podstupujících elektivní PCI v momentĢ, kdy je známá koronární
anatomieajerozhodnutooprovedeníPCI.
PƎedléēení klopidogrelem mƽže být zváženo v pƎípadĢ vysoké
pravdĢpodobnostiPCI.
Upacientƽnaudržovacídávceklopidogrelu75mgdennĢmƽžebýt
zváženovpƎípadĢnovéindikacekPCIpodánínasycovacídávky600
mg.

ESC
ÚroveŸ
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Periprocedurálníléēba
Kyselinu acetylsalicylovou je doporuēeno podat pƎed elektivní
implantacístentu.
Nasycovací dávka ASA (150–300 mg p.o. nebo 75–250 mg i.v.) je
doporuēenaupacientƽ,kteƎínejsoupƎedléēeni.
Klopidogrel (600 mg nasycovací dávka, 75 mg dennĢ udržovací
dávka)jedoporuēenuelektivníimplantacestentu.
Antagonisté glykoproteinu IIb/IIIa by mĢli být zváženi pouze jako
záchrannáléēba.
Prasugrelneboticagrelormohoubýtzváženyvespecifickýchvysoce
rizikových situacích pƎi elektivní implantaci stentu (tj. anamnéza
trombózystentu,stentingkmenelevékoronárnítepny).
Nefrakcionovaný heparin je indikován jako standardní
antikoagulancium(70–100U/kg).
Bivalirudin(0,75mg/kgbolus,následovaný1,75mg/kg/hpodobu
až 4 h po výkonu) je indikován vpƎípadĢ heparinem indukované
trombocytopenie.
Enoxaparin(i.v.0,5mg/kg)bymĢlbýtzváženjakoalternativa.
Cangrelor mƽže být zvážen u pacientƽ podstupujících PCI bez
pƎedchozíhopodáníinhibitorƽP2Y12.
Léēbapointervenciaudržovacíléēba
Je doporuēena celoživotní léēba jedním protidestiēkovým lékem,
vĢtšinouASA.
UpacientƽsesICHSléēenýchimplantacístentujedoporuēenaDAPT
sestávajícízklopidogreluaASAobecnĢnašestmĢsícƽbezohledu
natypimplantovanéhostentu.a
Je doporuēeno pouēit pacienty o nutnosti dodržovat pokyny
kužíváníprotidestiēkovéléēby.
UpacientƽsesICHSléēenýchBRSbymĢlobýtzváženoprodloužení
užívání DAPT na alespoŸ 12 mĢsícƽ, a to až po dobu
pƎedpokládaného vstƎebání BRS; na základĢ individuálního
zhodnocenírizikakrváceníaischemie.
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U pacientƽ se stabilní ICHS léēených DCB by mĢlo být zváženo
užíváníDAPTpodobušestimĢsícƽ.
U pacientƽ se stabilní ICHS s pƎedpokládaným vysokým rizikem
krvácení(tj.PRECISEͲDAPTш25)bymĢlobýtzváženoužívaníDAPT
podobu3mĢsícƽ.b
U pacientƽ se stabilní ICHS, kteƎí tolerovali DAPT bez krvácivých
komplikacíakteƎímajínízkérizikokrvácení,alevysokétrombotické
riziko,bymĢlobýtzváženoužívaníDAPTsklopidogrelempodobu
délenež6,ažmaximálnĢ30mĢsícƽ.
U pacientƽ, u kterých DAPT po dobu tƎí mĢsícƽ vzbuzuje obavy
ohlednĢ bezpeēnosti, mƽže být zváženo zkrácení DAPT na jeden
mĢsíc.

B

IIa

ْْْٓ

n?

A

IIa

ْْْْ

n?

A

IIb

ْْْْ

n?

C

IIb

ْٓٓٓ

n?



Klinickáotázkaē.6:ChirurgickáléēbachronickýchforemICHS
P:PacientispotvrzenoudiagnózouchronickéICHS
I:Chirurgickáléēba:
x VolbaštĢpƽ
o Mamárnítepny
o Radiálnítepny
o Ostatnítepny
o ŽilníštĢp
x Technikaoperaēníhovýkonu
o ChirurgickárevaskularizacenazastavenémsrdcisužitímmimotĢlníhoobĢhu
o ChirurgickárevaskularizacebezmimotĢlníhoobĢhuOPͲCAB
o MiniinvazivnípƎístupovécesty(MIDͲCAB)
o ECAB,RACAB,endoͲACAB
o Transplantace
C:Konzervativníléēba
O:Minimalizacekomplikací,zlepšeníkvalityživota
Typ revaskularizace u pacientƽ se stabilní ischemickou chorobou srdeēní, koronárním nálezem
vhodnýmproobatypyvýkonuasnízkoupredikovanouchirurgickoumortalitou
Doporuēenípodlerozsahukoronárníhopostižení

ESC
ÚroveŸ
TƎída

GRADE
ÚroveŸ
Síla

Nemocjednétepny
BezstenózyproximálníRIA

C

IIb

ْٓٓٓ

n?

SestenózouproximálníRIA

A

I

ْْْْ

nn

BezstenózyproximálníRIA

C

I

ْٓٓٓ

nn

SestenózouproximálníRIA

A

I

ْْْْ

nn

BezstenózyproximálníRIA

C

IIb

ْٓٓٓ

n?

SestenózouproximálníRIA

B

I

ْْْٓ

nn

CABG

PCI
Nemocdvoutepen
CABG
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BezstenózyproximálníRIA

C

I

ْٓٓٓ

nn

SestenózouproximálníRIA

C

I
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nn

A

I
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A
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B

III
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A

I
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nn

A

I
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A

I

ْْْْ
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A

III

ْْْْ
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A

I

ْْْْ

nn

A

I

ْْْْ

nn

A

IIb

ْْْْ

n?

A

III

ْْْْ

pp

PCI
Nemockmenelevékoronárnítepny

CABG

PCI

NemockmenelevékoronárnítepnysnízkýmSYNTAX
skóre(0–22)
Nemoc kmene levé koronární tepny sestƎedním
SYNTAXskóre(23–32)
NemockmenelevékoronárnítepnysvysokýmSYNTAX
skóre(>32)b
NemockmenelevékoronárnítepnysnízkýmSYNTAX
skóre(0–22)
Nemoc kmene levé koronární tepny sestƎedním
SYNTAXskóre(23–32)
NemockmenelevékoronárnítepnysvysokýmSYNTAX
skóre(>32)b

NemoctƎítepenupacientƽbezdiabetesmellitus
NemoctƎítepensnízkýmSYNTAXskóre(0–22)
CABG

PCI

Nemoc tƎí tepen se stƎedním nebo vysokým SYNTAX
skóre(>22)b
NemoctƎítepensnízkýmSYNTAXskóre(0–22)
Nemoc tƎí tepen se stƎedním nebo vysokým SYNTAX
skóre(>22)b

NemoctƎítepensdiabetesmellitus
NemoctƎítepensnízkýmSYNTAXskóre(0–22)
CABG

PCI

Nemoc tƎí tepen se stƎedním nebo vysokým SYNTAX
skóre(>22)b
NemoctƎítepensnízkýmSYNTAXskóre(0–22)
Nemoc tƎí tepen se stƎedním nebo vysokým SYNTAX
skóre(>22)b



Klinickáotázkaē.7:Sekundárníprevencearehabilitace
P:PacientispotvrzenoudiagnózouchronickéICHS
I:ZanecháníkouƎení
C:PokraēujícíkuƎáci
O:Sníženíkardiovaskulárnímortality

P:PacientispotvrzenoudiagnózouchronickéICHS
I:ModerníterapieodnauēeníkouƎení
x Behaviorálníterapie
x Farmakoterapie
C:Bezodbornéintervence

ČÁSTKA 12/2021



VĚSTNÍK MZ ČR

255


O:Poēetosob,kterépƎestalykouƎit

P:PacientispotvrzenoudiagnózouchronickéICHS
I:Úpravastravy(sezamĢƎenímnaminerály,vitamíny,vlákninuamastnékyseliny)
C:Bezdietníintervence
O:SníženírizikadalšíkardiovaskulárnípƎíhody

P:PacientispotvrzenoudiagnózouchronickéICHS
I:Dosažení„zdravé“hmotnosti
C:Osobysnadváhou/obezitou
O:Sníženímetabolickýchrizikovýchfaktorƽ

P:PacientispotvrzenoudiagnózouchronickéICHS
I:PƎimĢƎenápohybováaktivita
C:PohybovĢinaktivníosoby
O:ZlepšeníkvalityživotaasníženíkardiovaskulárníchpƎíhod

P:PacientispotvrzenoudiagnózouchronickéICHS
I:Provedeníkardiovaskulárnírehabilitace
C:Bezprovedenírehabilitace
O:Zvýšeníkvalityživotaasníženíkardiovaskulárnímortality
Tatoēástje adaptovánazDoporuēení ESC/KSpro diagnostikualéēbustabilníischemické choroby
srdeēní–2013auvádínásledujícíprvky:
Základníprvkykardiovaskulárnírehabilitace
ZhodnocenístavupacientavēetnĢmedikace
Doporuēenípohybovéaktivity
PƎedpistréninku
Doporuēenídiety/výživy
Kontrolahmotnosti
Kontrolahladinylipidƽ
Monitoringkrevníhotlakuajehoterapie
OdvykáníkouƎení
Doporuēenípracovníchaktivit
Psychosociálnípodpora


Zdravástrava
Obsahnasycenýchmastnýchkyselin(MK)pod10%celkovéhoenergetickéhopƎíjmu,náhrada
polynenasycenýmiMK
SnížitpƎíjemtransMKnaminimum(pod1%celkovéhoenergetickéhopƎíjmuzpƎírodníchpotravin)
PƎíjemsolipod5g/den
30–45gvlákninydennĢ,zejménazcelozrnnýchobilovin
ш200govocedennĢ(2–3porce)
ш200gzeleninydennĢ(2–3porce)
1–2xtýdnĢryba
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30gnesolenýchoƎechƽdennĢ
Alkoholdo20g/denumužƽ,10g/denžen
OmezovatspotƎebusladkýchnápojƽaalkoholickýchnápojƽ


Intervence5AͲ5P
ASK–PTÁTSE
ADVISE–PORADIT
ASSESS–POSOUDIT
ASSIST–POMOCI
ARRANGE–PLÁNOVAT

PtátsepƎikaždépƎíležitostinakuƎáctví
azaznamenatdodokumentace
JasnĢdoporuēitkuƎákƽmpƎestat
PosouditzávislostaochotupƎestat
PomocikuƎákƽm,cochtĢjípƎestat(stanovitdenD,
behaviorálnípƎístup,farmakoterapie)
Plánovatkontroly


Kompletníklinickýdoporuēenýpostupprodiagnostikualéēbuchronickéischemickéchorobysrdeēní
jedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/10ͲchronickaͲischemickaͲchorobaͲsrdecniͲdiagnostikaͲlecbaͲ
final.pdf
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Úvod
UPOZORN NÍ:
TENTO MATERIÁL JE KLINICKÝM SOUHRNEM KLINICKÉHO DOPORUENÉHO POSTUPU, KTERÝ MÁ
SLOUŽIT ZDRAVOTNÍKpM JAKO PODKLAD PRO RYCHLÉ KLINICKÉ ROZHODOVÁNÍ. VŠECHNA
DOPORUENÍ JSOU VYTVO\ENA NA ZÁKLAD  NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH V DECKÝCH DpKAZp
VDANÉMASEPODLENÁRODNÍMETODIKYTVORBYKDP. Kompletníklinickýdoporuēenýpostup
proIschemickoucévní mozkovoupƎíhodu nebo tranzitorníischemickou atakunekardioembolické
etiologieajejichsekundárníprevencejedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/11ͲaterotrombotickaͲischemickaͲcmpͲneboͲtiaͲjejichͲsekundarniͲ
prevenceͲfinal.pdf
Antiagregaēníléēba
IschemickécévnímozkovépƎíhody(iCMP)tvoƎí88%všechCMP,zbylých12%pƎipadánahemoragické
CMP. Urēení etiologie iCMP ovlivŸuje nejen prognózu, ale pƎedevším léēebné postupy, a to vēetnĢ
sekundární prevence. ICMP jsou zpƽsobeny okluzí nebo stenózou mozkové tepny v jejím
intrakraniálním ēi extrakraniálním prƽbĢhu, které mohou vznikat rƽznými mechanismy. Podle
klasifikaceTOASTsevsouēasnédobĢrozlišuje5hlavníchpodtypƽiCMP:aterosklerotickéonemocnĢní
velkých mozkových tepen (14–15 %), kardioembolizace (18–47 %), onemocnĢní malých mozkových
tepen (14–28 %), jiné urēené pƎíēiny (1–6 %) aneurēené etiologie. I pƎes rozvoj adostupnost
vyšetƎovacíchmetodzƽstáváasi25%iCMPneurēenéetiologie,ukterýchsevyšetƎeníminenajdejasná
pƎíēina, pƎíēin je více nebo není dokonēen vyšetƎovací program. Pro úēely tohoto klinického
doporuēenéhopostupupoužívámepojemnekardioembolickáiCMPneboTIA,kterýzahrnujevšechny
výšeuvedenépodtypyiCMPmimokardioembolickéiCMP.
Rekurence iCMP po prodĢlané TIA nebo iCMP je vysoká jak v prvních dnech až týdnech, tak
ivdlouhodobém horizontu, kdy souhrnné riziko recidivy je 30–40 % v následujících pĢti letech.
OpakovanéiCMPvedoukdemenciamajívyššífatalitunežprvnípƎíhoda.Jednímzezpƽsobƽ,jakriziko
recidivyiCMPsnížit,jeantiagregaēníterapie.Antiagreganciajsouzákladnímkamenemvsekundární
prevencinekardioembolickéiCMPiTIAapƎidlouhodobémužíváníúspĢšnĢsnižujírizikorecidivující
iCMP,výskytdalšíchvaskulárníchpƎíhod(hlavnĢinfarktumyokardu)acelkovoumortalitu.
Operacekrēnítepny
Stenóza krēní tepny pƎedstavuje rizikový faktor pro TIA anebo CMP. Existuje dostatek dostupných
dƽkazƽproprovedeníkarotickéendarterektomieupacientƽsesymptomatickoustenózoukrēnítepny.
Implementace tzv. best clinical practise pro chirurgické Ǝešení symptomatické stenózy krēní tepny
vyžaduje:
• Dostupnosttrénovanýchsonografistƽ,validovanéhoareproducibilníhozobrazeníkrēníchtepen
• Dostupnostspecialistƽsdostateēnouúrovníklinickýchaintervenēníchzkušeností
• Vypracovaný systém triáže umožŸující rychlé zhodnocení kandidáta chirurgického Ǝešení stenózy
krēnítepnyanáslednouintervenci
• Pravidelnéaudity
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Tento klinický doporuēený postup je adaptací kapitoly Sekundární prevence, Antiagregaēní terapie
aOperace krēní tepny zClinical Guidelines for Stroke Management 2017 vytvoƎeného australskou
národnícharitativníorganizacíStrokeFoundation.HlavnímcílemtohotoKDPjeposkytnoutdoporuēení
propéēiodospĢlépacientysiCMPaTIAzaloženénanejlepšíchdostupnýchdƽkazech.

MetodologietvorbyzdrojovéhoKDP
DetailnĢjšívysvĢtlenímetodologickéhopostupujeuvedenovplnéverziKDP.
ClinicalGuidelinesforStrokeManagement2017bylvytvoƎenpodlemetodologieNHMRCstandardfor
clinical practice guidelines svyužitím aplikace MAGIC. Tento KDP obsahuje doporuēení založená na
vĢdeckých dƽkazech dle metodiky GRADE Working Group GRADE. Celá metodologie je detailnĢ
popsánavTechnickézprávĢametodologieGRADEvGRADEHandbook.
ÚroveŸvĢdeckýchdƽkazuasíladoporuēeníbylaklasifikovánapodlemetodikyGRADEWorkingGroup
jeoznaēenosymboly(vizTabulka1a2).
Tabulka1.KlasifikaceúrovnĢdƽkazƽdleGRADE
Kvalitadƽkazƽ

VysvĢtlení

Symbol

Vysokákvalita/high

Další výzkum velmi nepravdĢpodobnĢ zmĢní spolehlivost ْْْْ
odhaduúēinnosti.

StƎedníkvalita/moderate

DalšívýzkumpravdĢpodobnĢmƽžemítvlivnaspolehlivost ْْْٓ
odhaduúēinnostiamƽžezmĢnitodhad.

Nízkákvalita/low

Další výzkum velmi pravdĢpodobnĢ má dƽležitý vliv na ْْٓٓ
spolehlivostodhaduapravdĢpodobnĢzmĢníodhad.

Velminízkákvalita/verylow

Jakýkolivodhadúēinnostijevelminespolehlivý.

ْٓٓٓ


Tabulka2.KlasifikacesílyaformulacedoporuēenídleGRADE.
Síladoporuēení
SilnédoporuēeníPRO
Slabé/podmínĢnédoporuēeníPRO
Slabé/podmínĢnéPROTI
SilnédoporuēeníPROTI

Symbol
nn
n?
p?
pp

ZpƽsobvyjádƎení
doporuēenoudĢlat
navrženoudĢlat
navrženonedĢlat
doporuēenonedĢlat


Praktické informace je oddíl obsahující informace, které nebyly pƎedmĢtem systematického
vyhledávání, ale skupina pro tvorbu KDP je považuje za relevantní. Proto je na základĢ konsenzu
zaƎadiladoKDP.
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Guideline(klinické)otázky/oblasti
Antiagregaēní léēba: Které intervence zlepšují výsledky péēe u pacientƽ po iCMP nebo TIA

nekardioembolickéetiologie?
Operace krēní tepny: Jaké jsou nejvhodnĢjší strategie sekundární prevence aterotrombotické
ischemickéCMPneboTIAupacientƽsonemocnĢnímkrēníchtepen?

Doporuēení
Klinickáotázkaē.1–3
P:DospĢlípacientisiCMPneboTIAnekardioembolickéetiologie
I:Klopidogrel/ASA/ASAadypiridamol
C:Placebo
O:Úmrtnost,hospitalizace,recidivaiCMP,krvácivékomplikace
Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ
Síla

Dlouhodobá antiagregaēní léēba (napƎ. nízká dávka ASA, klopidogrelu nebo
kombinacenízkédávkyASAadipyridamolusmodifikovanýmuvolŸováním)bymĢla
ْْْْ
být pƎedepsána všem pacientƽm, spƎihlédnutím k jejich komorbiditám, kteƎí
prodĢlaliiCMPneboTIAaukterýchneníindikovánaléēbaantikoagulaēní.

nn


Praktickéinformace
PoēáteēnídávkaASAje300mgajenásledovánadennídávkou100–150mg.Terapieklopidogrelem,
jehoždennídávkaje75mg,mƽžebýttakézahájenaúvodnídávkou300mgvpƎípadĢ,žejevyžadován
rychlýnástupúēinku.FixníkombinaceASAadipyridamoluobsahuje200mgdipyridamoluveformĢ
sprodlouženýmuvolŸováníma25mgASAvestandardní(okamžité)formĢ.
Klíēovéinformace
Benefityarizika
Podávání ASA, kombinace ASAͲdipyridamol ēi klopidogrelu snižuje výskyt recidivy iCMP. UvĢtšiny
pacientƽabsolutníbenefitpƎevyšujerizikovýskytukrvácivýchkomplikací.Absolutnírozdílefektumezi
jednotlivýmiantiagreganciijemalý.
ZdƽvodnĢní
Antiagregaēní léēba zƽstává základním prvkem sekundární prevence u pacientƽ s iCMP nebo TIA
vpƎípadĢ,žepacientnemáfibrilacisínínebojinývýznamnýzdrojkardioembolizace,kdybymĢlabýt
zahájena terapie antikoagulaēní. OpakovanĢ bylo prokázáno, že dlouhodobá antiagregaēní léēba
snižuje riziko recidivující iCMP, avšak mírnĢ zvyšuje riziko krvácení. ASA nadále zƽstává
nejdostupnĢjším, nejlevnĢjším a nejrozšíƎenĢjším antiagregaēním lékem. Klopidogrel nebo fixní
kombinace dipyridamolu s prodlouženým uvolŸováním a nízké dávky ASA jsou stejnĢ úēinné a ve
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srovnání s ASA v monoterapii jsou úēinnĢjší pƎi snižování rizika dalších iCMP. Léēba by mĢla být
zahájenavēasnĢpovznikuCMP(jakmilezobrazovacívyšetƎenímozkuvylouēíintracerebrálníkrvácení)
spƎihlédnutímkpƎípadnéalergiinaASAēidalšímobtížím,jakojenapƎ.závažnádysfagie.Podávání
antiagregaēníchpƎípravkƽzvyšujepravdĢpodobnostkomplikacíupacientƽ,kteƎíbyliléēeniIVT.Proto
by zahájení antiagregaēní léēby mĢlo být zahájeno > 24 hodin po IVT, dokud kontrolní zobrazovací
vyšetƎenímozkunevylouēíhemoragiinebovýznamnouhemoragickoutransformaci.
ZahájeníléēbypƎedpropuštĢnímznemocnice(utĢchpacientƽ,kteƎíbylipƎijati)zlepšujedlouhodobou
adherencikléēbĢ.

Klinickáotázkaē.4
P:DospĢlípacientisiCMPneboTIAnekardioembolickéetiologie
I:ASAaklopidogrel
C:Asiprinneboklopidogrelvmonoterapii
O:Úmrtnost,hospitalizace,recidivaiCMP,krvácivékomplikace
Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ
Síla

UvšechpacientƽsiCMPaTIAbymĢlabýtantiagregaēníléēbazahájenaconejdƎíve
–jakmilezobrazovacívyšetƎenímozkuvylouēíintrakraniálníhemoragii.VpƎípadĢ,že
pacient byl léēen IVT, mƽže být antiagregaēní léēba zahájena po kontrolním ْْْْ
zobrazenímozkuprovedenémsodstupem<24hodin,akterévylouēilohemoragii
nebohemoragickoutransformaci.

nn


Praktickéinformace
Poēáteēní dávka ASA je 300 mg a je následována nízkou denní dávkou 100–150 mg. Terapie
klopidogrelem,jehoždennídávkaje75mg,mƽžebýtzahájenaúvodnídávkou300mgvpƎípadĢ,žeje
vyžadovánrychlýnástupúēinku.
ZdƽvodnĢní
Léēba by mĢla být zahájena brzy po vzniku iCMP (jakmile zobrazovací vyšetƎení mozku vylouēí
intracerebrální krvácení) s pƎihlédnutím k dalším okolnostem, jako je alergie na ASA, pƎítomnost
dysfagieapod.PodáváníantiagregaēníchpƎípravkƽzvyšujepravdĢpodobnostkomplikacíupacientƽ,
kteƎíbyliléēeniIVT.ZtohotodƽvodubyzahájeníantiagregaēníléēbymĢlobýtodloženo24hodinpo
IVT, dokud kontrolní zobrazovací vyšetƎení mozku nevylouēí hemoragii nebo významnou
hemoragickoutransformaci.
Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ
Síla

KzabránĢníiCMPuvysocerizikovýchpacientƽslehkouiCMP(minorstroke,NIHSS
<4body)neboTIAsvysokýmrizikem(ABCD2skóre>4),mƽžebýtvkrátkodobém ْْْْ
horizontu(prvnítƎitýdnypopƎíhodĢ)podávánaASAspolusklopidogrelem.
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Klíēovéinformace
Benefityarizika
KrátkodobáléēbaASAplusklopidogrel(7dní–3týdny)vesrovnánísesamotnouASAēisamotným
klopidogrelem významnĢ snížila riziko rekurence iCMP.  Naopak se mírnĢ zvyšuje riziko závažného
krvácení, tento rozdíl však nebyl statisticky významný. PƎi dlouhodobé duální antiagregaēní léēbĢ
nebylovšaksníženívýskyturecidivujícícévnímozkovépƎíhodyakompozitníhovýstupujižvýznamné,
zatímcozvýšenívýskytuzávažnýchkrvácivýchpƎíhodjižvýznamnébylo.
Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ
Síla

KombinaceASAsklopidogrelembynemĢlabýtpoužívánakdlouhodobésekundární
prevenci cerebrovaskulárního onemocnĢní u lidí, kteƎí nemají akutní koronární
ْٓٓٓ
onemocnĢní nebo nedávno implantovaný koronární stent nebo vposledních
30dnechstentva.carotisinternaneboa.vertebralis.

pp


Klíēovéinformace
Benefityarizika
Superioritakombinovanéterapie(ASA+klopidogrel)vƽēiASA,ēiklopidogrelunebylaprokázána–byl
uveden pouze malý rozdíl v benefitu/pƎínosu, avšak za cenu znaēnĢ zvýšeného riziko závažného
krvácení(23pƎípadƽna1000léēenýchpacientƽ).
OdƽvodnĢní
MetaͲanalýzanĢkolikarozsáhlýchstudiízjistila,žedlouhodobéužíváníkombinaceASAaklopidogrelu
vesrovnánísASAneboklopidogrelemsamotnýmmámalýbenefit,avšakzvýšenérizikonežádoucích
událostí/poškození. Tato kombinace by proto mĢla být zvažována pouze v pƎípadĢ výskytu i jiných
indikací,jakojeakutníkoronárníonemocnĢníēikoronárnístent.

Klinickáotázkaē.5
P:DospĢlísfibrilacísínínevhodníproterapiiantagonistyvitamínuK
I:InhibitoryfaktoruXa
C:Aspirin
O:Úmrtnost,hospitalizace,recidivaiCMP,krvácivékomplikace
Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ
Síla

AntiagreganciabynemĢlabýtpoužitavprevencicévnímozkovépƎíhodyupacientƽ
ْٓٓٓ
sfibrilacísíní.
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Klíēovéinformace
Benefityarizika
Antiagregancia se ve srovnání s pƎímými perorálními antikoagulancii (DOACs) ukázaly inferiorní
vprevencikardioembolickéCMP(o21mozkovýchpƎíhodasystémovýchemboliívícena1000léēených
pacientƽ).
OdƽvodnĢní
PacientisfibrilacísíníaanamnézoupƎedchozíCMPneboTIAjsouvysocerizikovíprorecidivuCMP.
Antiagregancia jsou ve srovnání s antikoagulancii pƎi snižování rizika recidivy CMP nedostateēnĢ
úēinná.Byloprokázáno,žeapixabanprotiASAvýznamnĢsnižujerizikorecidivykardioembolickéCMP
bezzvýšenírizikazávažnéhokrvácení.ProtobyupacientƽsfibrilacísínínemĢlabýtantiagregaēníléēiva
použitaksekundárníprevenciCMP.
JeͲlirizikozávažnéhokrváceníupacientaskuteēnĢpovažovánozapƎílišvysokénato,abybylpodáván
apixaban, pak je pravdĢpodobné, že stejné doporuēení se týká i užívání ASA. Kombinace ASA
aklopidogrelubylatestovánajakoalternativakantikoagulaēníterapiipƎeddostupnostíDOACs.Tato
kombinacebylavšakménĢúēinnánežwarfarinanavíczpƽsobovalaklinickyzávažnákrvácení.
Byloprokázáno,žepƎímopƽsobícíperorálníantikoagulancia(DOAC)majívesrovnáníswarfarinem
pƎíznivý „riskͲbenefit” profil a rovnĢž významnĢ snižují riziko iCMP, intrakraniálního krvácení
amortality,pƎiēemžrizikozávažnéhokrvácenímjepodobné.

Klinickáotázkaē.6–7
P:DospĢlípacientisesymptomatickoustenózouvnitƎníkarotidy
I:Endarterektomiekarotidy
C:Bezendarterektomiekarotidy
O:Úmrtnost,iCMP,recidivaiCMP
P:DospĢlípacientisrecentnísymptomatickoustenózouvnitƎníkarotidy
I:Stentingkarotidy
C:Endarterektomiekarotidy
O:Úmrtnost,iCMP,recidivaiCMP
Doporuēení/Prohlášení
x

x

GRADE
ÚroveŸ
Síla

Karotická endarterektomie je doporuēena u pacientƽ srecentní (< 3 mĢsícƽ)
neinvalidizující CMP anebo TIA vpovodí krēní tepny sprokázanou ipsilaterální
stenózou arteria carotis interna (ACI) 70 až 99 % (NASCET kritéria), pokud je
provedena specializovaným týmem spravidelným auditem asnízkým ْْْْ
procentemperioperaēníchkomplikací(CMPneboúmrtí)<6%.
Karotickáendarterektomiemƽžebýtzváženauvybranýchpacientƽsrecentní
(<3mĢsícƽ)neinvalidizujícíCMPaneboTIAvpovodíkrēnítepnysprokázanou
ipsilaterální stenózou ACI 50 až 69 % (NASCET kritéria), pokud je provedena
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x

x

specializovaným týmem spravidelným auditem asnízkým procentem
perioperaēníchkomplikací(CMPneboúmrtí)<3%.
KarotickáendarterektomiebymĢlabýtprovedenaconejdƎíve(vprƽbĢhudvou
týdnƽ)odCMP/TIA.
VšichnipacientisestenózoukrēnítepnybymĢlibýtléēeniintenzivnísekundární
preventivníléēbou.


Praktickéinformace
SymptomatickástenózajedefinovánajakoklinicképƎíznakyzdanéhopovodíACIvprƽbĢhuposledních
3mĢsícƽ.Po3mĢsícíchjerizikoCMPsrovnatelnésrizikemupacientƽsasymptomatickoustenózou.
Intenzivní farmakoterapie zahrnující duální antiagregaēní terapii a vysokou dávku statinu mƽže
zredukovat riziko preoperaēní CMP/TIA u pacientƽ ēekajících na CEA. Tato terapie zároveŸ pƎíliš
nezvyšujerizikoperioperaēníhokrvácení.
NASCET(NorthAmericanSymptomaticEndarterectomyTrial)kritéria:
PrƽmĢr vnitƎního lumen arterie vmístĢ nejvýznamnĢjšího zúžení je srovnán sprƽmĢrem lumen
distálnĢodmístazúžení,kdejižnenípƎítomnastenózaakdenenípƎítomnozúženístĢnACI.Vzorec
provýpoēetNASCET=procentostenózy=[1–(minimumdiameter/distaldiameter)]x100.
Klíēovéinformace
Benefityarizika
Upacientƽsrecentnísymptomatickou70–99%stenózoukrēnítepnybenefitCEAvrámciredukcerizika
CMP jasnĢ pƎevyšuje riziko perioperaēních komplikací (CMP) anebo úmrtí. MénĢ významný benefit
upacientƽsesymptomatickou50–69%stenózouACIpƎedstavujeobtížnĢjibalancovanérozhodnutí–
pokroky ve farmakoterapii od probĢhlých RCTs pƎispívají kvýrazné redukci rizika u této skupiny
pacientƽ. Stenting ACI má pravdĢpodobnĢ vyšší riziko perioperaēní CMP ve srovnání sCEA. Benefit
uostatních stupŸƽ stenózy nebyl prokázán. PodͲskupinová analýza prokázala nevýraznĢjší benefit
upacientƽ,kteƎípodstoupiliCEAvprƽbĢhu2týdnƽodCMP/TIA.
Recentní systematické review a metaͲanalýza, kterou provedli Bangalore et al, uvedla, že CAS byl
asociován svyšším perioperaēním rizikem CMP ve srovnání sCEA. CAS je asociován sredukovanou
incidencí infarktu myokardu ve srovnání sCEA, ale klinická významnost tĢchto srdeēních pƎíhod je
ménĢ jasná sohledem na skuteēnost, že mnoho znich bylo diagnostikováno na základĢ elevace
srdeēníchenzymƽanebylozjištĢnovýznamnézlepšenípƎežitívrámcistƎednĢdobéhofollowͲup.Navíc
výsledný klinický stav (outcome) CAS získaný zadministrativních databází naznaēuje, že vbĢžné
klinicképraxijeCASasociovánsvyššímpoētemperiprocedurálníchCMPnežCEA.
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Klinickáotázkaē.8–9
P:DospĢlípacientisasymptomatickoustenózouvnitƎníkarotidy
I:Stentingkarotidy
C:Endarterektomiekarotidy
O:Úmrtnost,iCMP,recidivaiCMP
P:DospĢlísnedávnodiagnostikovanousymptomatickoustenózouACI
I:Stentingkarotidy
C:Endarterektomiekarotidy
O:Úmrtnost,iCMP,recidivaiCMP
Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ
Síla

x

CEA by mĢla být provedena pƎednostnĢ pƎed CAS sohledem na nižší
perioperaēnírizikoCMP.NicménĢupƎísnĢselektovanýchpacientƽsnepƎíznivou
anatomií,symptomatickourestenózoupoCEAanebopopƎedchozíradioterapii
krku,mƽžebýtopodstatnĢnéprovedeníCAS.

x

U pacientƽ < 70 let, mƽže být opodstatnĢné provedení CAS lékaƎem se ْْْٓ
specializovanou zpƽsobilostí v oboru intervenēní radiologie nebo vaskulární
intervenēníradiologienebonositelemfunkēnílicenceintervenēníangiologie(F
021)asouēasnĢlékaƎemsdostateēnouklinickouzkušenostísprovádĢnímCAS
(optimálnĢ6avícezákrokƽroēnĢ).

n?


Klíēovéinformace
\adastudiísrovnávalaCEAaCAS.MetaͲanalýzytĢchtostudiíprokázaly,žeperioperaēnírizikoCMPje
signifikantnĢvyššíuCAS.AēkolivnĢkteréstudiezjistilynižšírizikoperioperaēníhoinfarktumyokarduu
CAS ve srovnání sCEA, komplikace CMP vs. IM však nemohou být pro pacienta považovány za
ekvivalentní. Vzhledem kvyššímu riziku perioperaēní CMP u CAS není tento pƎístup rutinnĢ
doporuēen/preferován. NicménĢ u urēitých selektovaných kandidátƽ, u kterých komplikovaná
anatomieanebopostͲradiaēnízmĢnytechnickykomplikujíprovedeníCEA,mƽžebýtCASzvolenajako
metoda volby. SubͲanalýzy randomizovaných studií prokázaly, že existuje silná vazba mezi rizikem
perioperaēní CMP a narƽstajícím vĢkem pacienta. Tyto studie tak doporuēují, že CAS mƽže být
ekvivalentnímetodoukCEAupacientƽmladších70let.
Randomizované kontrolované studie (RCT) také uvádĢjí, že pacienti s nedávnou (<6 mĢsícƽ)
neinvalidizujícícévnímozkovoupƎíhodouneboTIAvterénu70–99%stenózyvnitƎníkarotidy(kritéria
NASCET)majínejvyššíbenefitzCEAvesrovnánísnejlepšímikonzervativnímiléēebnýmipostupy(best
medicalmanagement)(NASCET/ECST)sabsolutnímsníženímrizika(ARR)na16,0%.Následnéanalýzy
prokázaly benefit pouze u pacientƽ léēených do 3 mĢsícƽ od vzniku symptomƽ, pƎiēemž nejvĢtší
benefit byl popsán u pacientƽ léēených do 2 týdnƽ. Studie také uvedly, že pacienti snedávnou
symptomatickou50–69%stenózou(kritériaNASCET)zCEAprofitujíménĢ,ARR4,6%.Jakmilejetepna
uzavƎená, riziko následné cévní mozkové pƎíhody je podstatnĢ nižší aendarterektomie navíc není
proveditelná.BenefitCEAupacientƽs<50%stenózouvnitƎníkarotidynebylprokázán.
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Klinickáotázkaē.10–11
P:DospĢlípacientisasymptomatickoustenózouvnitƎníkarotidy
I:Endarterektomiekarotidy
C:Konzervativníterapie
O:Úmrtnost,iCMP,recidivaiCMP
P:DospĢlísasymptomatickoustenózouACI
I:Stentingkarotidy
C:Endarterektomiekarotidy
O:Úmrtnost,iCMP,recidivaiCMP
Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ
Síla

U pacientƽ s asymptomatickou stenózou vnitƎní karotidy by karotická ْْٓٓ
endarterektomieanistentingnemĢlybýtprovádĢny.

p?


Klíēovéinformace
OdƽvodnĢní
Aēkoli dostupné randomizované studie prokázaly malý benefit CEA u pacientƽ s asymptomatickou
stenózouvnitƎníkarotidy(ACI),jekonsenzuálnĢpƎijímánostanovisko,žeodprovedenítĢchtostudií
došlokezlepšeníkonzervativníterapie.Dokládátofakt,žesouēasnéroēnírizikocévnímozkovépƎíhody
upacientƽsintenzivníkonzervativníléēboujenižšínežrizikoperiprocedurálnícévnímozkovépƎíhody.
Existujívšaktakédƽkazypodporujícíselekcivysocerizikovýchpacientƽsasymptomatickoukarotickou
stenózou–jakojsoupacientisprokázanýmitzv.tichýmimozkovýmiinfarkty(„silentcerebralinfarcts”),
dálepacientisēetnýminaTCCSdetekovanýmimikroembolyēiznepokojujícímorfologiíplakƽ(napƎ.
echolucentní plak). Žádná randomizovaná studie však neprokázala benefit selektivního pƎístupu
apraktickáaplikacespolehlivýchzpƽsobƽidentifikacenestabilníchplakƽvcentrechpocelémsvĢtĢse
ukázalajakovelmiobtížná.UpacientƽsasymptomatickoukarotickoustenózouprobíháƎadastudií.
VsouēasnédobĢsevšakrutinníintervenceproasymptomatickoukarotickoustenózunedoporuēuje.
NejnovĢjšímetaͲanalýzazamĢƎenánaCASupacientƽsasymptomatickoustenózouvnitƎníkarotidy
uvádí nevýznamné zvýšení výskytu periprocedurálních mozkových pƎíhod oproti pacientƽm, kteƎí
podstoupili CEA. Nedávno probĢhlá rozsáhlá studie zahrnující 1 453 asymptomatických pacientƽ
skarotickou stenózou uvedla nevýznamný rozdíl ve výskytu perioperaēní cévní mozkové pƎíhody
vobouskupinách(2,9% veskupinĢpacientƽsCASvesrovnánís1,7%veskupinĢpacientƽsCEA,
p=0,33).80DlouhodobévýsledkyseprokompozitníendͲpointyvýznamnĢnelišily.Datajsouvsouladu
svýše uvedenými poznatky týkající se symptomatické stenózy karotidy a to, že výskyt perioperaēní
cévní mozkové pƎíhody je pƎi CAS vyšší, avšak dlouhodobé riziko cévní mozkové pƎíhody je u obou
terapeutickýchpostupƽtémĢƎshodné(pokudjeperioperaēnírizikoignorováno).Vzhledemknízkému
riziku cévní mozkové pƎíhody, které bylo hlášeno pƎi konzervativní léēbĢ asymptomatické karotické
stenózy(<1%/rok),bynebylovhodnéuvažovatoCASuasymptomatickýchkarotickýchstenóz.
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Klinickáotázkaē.12
P:DospĢlípacientisesymptomatickouokluzíkarotidy
I:ExtraͲintrakraniálníarteriálníbypass(ECͲICbypass)
C:Konzervativníterapie
O:Úmrtnost,iCMP,recidivaiCMP
Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ
Síla

UpacientƽsesymptomatickoukarotickouokluzíseprovedeníextraͲintrakraniálního ْٓٓٓ
(ECͲIC)bypassunedoporuēuje.

pp


Doporuēeníproklinickoupraxi
x

Provedení extraͲintrakraniálního bypassu mƽže být zváženo u peēlivĢ selektované skupiny
pacientƽ s opakovanými iCMP, „limb shaking“ syndromem ēi tlakovĢ vázaným neurologickým
deficitem i pƎes maximální konzervativní terapii. Tato léēba by mĢla být vyhrazena pouze pro
centra vysoce specializované cerebrovaskulární péēe sdostateēnĢ velkým poētem pacientƽ
avýskytemperiͲoperaēníchkomplikacíECͲICbypassudo7–10%.

OdƽvodnĢní
UpacientƽskarotickouokluzíbylonazákladĢkonzistentníchvýsledkƽznĢkolikastudiíprokázáno,že
pƎiprovedeníECͲICbypassupƎevažujerizikopoškozenínadbenefity.
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KompletníklinickýdoporuēenýpostupproIschemickoucévnímozkovoupƎíhodunebotranzitorní
ischemickouatakunekardioembolickéetiologieajejichsekundárníprevencejedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/11ͲaterotrombotickaͲischemickaͲcmpͲneboͲtiaͲjejichͲsekundarniͲ
prevenceͲfinal.pdf
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Úvod
UPOZORN NÍ:
TENTO MATERIÁL JE KLINICKÝM SOUHRNEM KLINICKÉHO DOPORUENÉHO POSTUPU, KTERÝ MÁ
SLOUŽIT ZDRAVOTNÍKpM JAKO PODKLAD PRO RYCHLÉ KLINICKÉ ROZHODOVÁNÍ. VŠECHNA
DOPORUENÍ JSOU VYTVO\ENA NA ZÁKLAD  NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH V DECKÝCH DpKAZp
VDANÉMASEPODLENÁRODNÍMETODIKYTVORBYKDP. Kompletníklinickýdoporuēenýpostup
proēasnoudetekci,diagnostikualéēbujednotlivýchstádiíkarcinomuprostatyjedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/file/kdpͲoponentura/kdpͲazvͲ12Ͳcus_verzeͲ3(3.01).pdf
KarcinomprostatyjeumužƽjednímznejēastĢjšíchonkologickýchonemocnĢní,zaposledníchdvacet
letsejehovýskytveskérepublicetémĢƎztrojnásobil.ZároveŸjealepoēetúmrtínatotoonemocnĢní
tƎikrátnižší.TentovýraznýrozdíljedánpƎedevšímmožnostívyšetƎenívrámcipreventivníchprohlídek
uobvodníchlékaƎƽatakémoderníléēbou.
VzápadníchindustrializovanýchzemíchjecelkovĢasi40%mužsképopulacevprƽbĢhusvéhoživota
vystaveno riziku vzniku karcinomu prostaty. Avšak pouze asi u 10 % se onemocnĢní stává
symptomatickým, tzn.,že seobjevínepƎíjemnépƎíznaky,které pacientadovedouklékaƎi.Vprvním
stádiu nemá onemocnĢní témĢƎ žádné pƎíznaky, proto základním pƎedpokladem pro vēasné
rozpoznánínádorujepreventivnívyšetƎení.KarcinomprostatyvýraznĢovlivŸujekvalituživotaajeho
délku.PostihujevelkémnožstvímužƽodaktivníhovĢkuažposeniory.SvĢkemsepravdĢpodobnost
výskytuonemocnĢnízvyšuje.
Propodloženínutnostivypracovánídoporuēeníbylapoužitaepidemiologickáanalýza,kteráseopírá
odata spravovaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky R (ÚZIS R) sbíraná v rámci
Národníhozdravotnickéhoinformaēníhosystému(NZIS)anárodníchzdravotníchregistrƽ.Analýzaje
dostupnávplnéverzidoporuēenéhopostupu.

MetodologietvorbyzdrojovéhoKDP
DetailnĢjšívysvĢtlenímetodologickéhopostupujeuvedenovplnéverziKDP.
Kezhodnocenírizikazkreslení,zmatenívýsledkƽidentifikovanýchstudiíaklasifikacistupnĢvĢdeckých
dƽkazƽ byl ve zdrojovém doporuēeném postupu použit systém Scottish Intercollegiate Guidelines
Network(SIGN)(vizTabulka1).DoporuēeníbylaklasifikovánaaformulovánadlemetodikyAWMF–
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V, která vychází
zmetodikyGRADEapoužíváodlišnésymboly(vizTabulka2).
Tabulka1.KlasifikacestupnĢvĢdeckýchdƽkazƽdleSIGN
StupeŸ
1++
1+
1Ͳ
2++

Popis
Kvalitní metaanalýzy, systematické pƎezkoumání RCT nebo RCTs s velmi nízkým rizikem
systematickýchchyb(Bias).
DobƎe provedené metaanalýzy, systematické pƎehledy nebo RCTs s nízkým rizikem
systematickýchchyb(Bias).
MetaͲanalýzy,systematickérecenzeneboRCTssvysokýmrizikemsystematickýchchyb(Bias).
Vysoce kvalitní systematické pƎezkoumání pƎípadových studií nebo kohortových studií nebo
vysoce kvalitních pƎípadových studií nebo kohortových studií s velmi nízkým rizikem
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systematickéhozkreslení(Confounding,Bias,„Chance“)avysokápravdĢpodobnost,ževztahje
pƎíēinný.
DobƎe provedené studie zamĢƎené na pƎípady nebo kohortové studie s nízkým rizikem
systematickéhozkreslení(Confounding,Bias,„Chance“)astƎednípravdĢpodobnost,ževztahje
pƎíēinný.
PƎípadové studie nebo kohortové studie s vysokým rizikem zaujatosti (Confounding, Bias,
„Chance“)avýznamnériziko,ževztahneníkauzální.
Neanalytickéstudie,napƎ.kazuistiky,pƎípadovéstudie.
Konsensusexpertƽ.

2+

2Ͳ
3
4


Tabulka2.SílaaformulacedoporuēenídleAWMF
Síladoporuēení
A
B
0

VysvĢtlení
Silnédoporuēení
Doporuēení
OtevƎenédoporuēení

ZpƽsobvyjádƎení
MáseudĢlat
MĢlobyseudĢlat
MohlobyseudĢlat/nedĢlat


eská národní metodika tvorby KDP je založena na celosvĢtovĢ uznávaném pƎístupu
GRADEworkinggroup.PƎisrovnáníazjednodušeníoboumetodik,bychommohlisjistourezervou
apƎijatelnoumírourizikazkreslenítransformovatúroveŸvĢdeckéhodƽkazudleSIGNnaGRADE
(viz Tabulka 3). Sílu a formulaci doporuēení dle AWMF metodiky vycházející z GRADE lze
transformovatnaGRADE(vizTabulka4).
Tabulka3.TransformacestupnĢdƽkazudleSIGNnaGRADE
SIGN
ÚroveŸ
dƽkazu
1++
1+
1Ͳ

GRADE
Jistotadƽkazƽ

Symbol

Vysokákvalita/high

ْْْْ

2++

StƎední
kvalita/moderate

ْْْٓ

2+

Nízkákvalita/low

ْْٓٓ

2Ͳ
3
4

Velminízkákvalita/very
low

ْٓٓٓ

EK

EK

VysvĢtlení
Další výzkum velmi nepravdĢpodobnĢ
zmĢníspolehlivostodhaduúēinnosti.
Další výzkum pravdĢpodobnĢ mƽže mít
vliv na spolehlivost odhadu úēinnosti a
mƽžezmĢnitodhad.
Další výzkum velmi pravdĢpodobnĢ má
dƽležitý vliv na spolehlivost odhadu
apravdĢpodobnĢzmĢníodhad.
Jakýkoliv odhad úēinnosti je velmi
nespolehlivý



Tabulka4.TransformacemodifikovanéverzeGRADEdoaktuálníverzeGRADE
Síladoporuēení
A
B
0
B
A





AWMF
VysvĢtlení
Silnédoporuēení
Doporuēení
OtevƎenédoporuēení
Doporuēeníproti
Silnédoporuēeníproti

GRADE
Síladoporuēení
SilnédoporuēeníPRO
Slabé/podmínĢnédoporuēeníPRO
Bezdoporuēení
Slabé/podmínĢnéPROTI
SilnédoporuēeníPROTI

Symbol
nn
n?
?
p?
pp
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Konsensusexpertƽ(EK)
Stanoviska/doporuēení,unichžbyloposouzenízaloženonakonsenzuskupinyodborníkƽpƎipravujících
tyto doporuēené postupy, byla oznaēena jako expertní konsenzus. Expertního konsenzu (EK) bylo
dosaženo na základĢ metody DELBI. Vrámci formálního konsenzu se vyjádƎili nominovaní zástupci
všechzúēastnĢnýchorganizacíanáslednĢprobĢhlohlasování.ProEKnebyloprovedenosystematické
review.DoporuēenízaloženánaEKjsouoznaēovánaēíslem4.DoporuēenízaloženánaEKnepoužívají
symbolyanipísmena,kterébypƎedstavovalasíludoporuēeníakvalitudƽkazƽ.Síladoporuēenívychází
výhradnĢzeslovníformulace:jedoporuēeno/navrženo/mohlobyse.
Tabulka5.SílakonsensuvrámcistrukturovanékonferenceoprávnĢnýchhlasujících.

Sílakonsensu
Procentuálnísouhlas
Silnýkonsensus
>95%oprávnĢnýchhlasujících
Konsensus
>75–95%oprávnĢnýchhlasujících
VĢtšinovýsouhlas
>50–75%oprávnĢnýchhlasujících
Neshoda
<50%oprávnĢnýchhlasujících

Stanoviska(ST)
Stanoviska jsou vyjádƎení nebo vysvĢtlení konkrétních skuteēností nebo otázek bez okamžité výzvy
kjednání.JsoupƎijímánavsouladuspostupemprodoporuēenívrámciformálníhokonsenzuamohou
býtzaloženabuěnavýsledcíchstudiínebonamínĢníodborníkƽ(expertopinion).


Guideline(klinické)otázky/oblasti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Rizikovéfaktory
asnýzáchyt
DiagnostikaarozdĢlenídostádií
Terapienemetastatickéhokarcinomuprostaty
Diagnostikaaléēbarelapsunebometastatickéhokarcinomuprostaty
Rehabilitaēníanáslednápéēe
Psychosociálníaspektyakvalitaživota
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Doporuēení
Klinickáotázkaē.1–Rizikovéfaktory
P:Pacientiskarcinomemprostatyskonkrétnímirizikovýmifaktory(vĢk,rodinnápredispozice)
I:Substitucetestosteronu,prevence(PSAaDRE)avýživa
C:Srovnánívýsledkƽdefinovanýchskupin
O:SníženíēetnostidetekcekarcinomuprostatyapreͲkanceróz,komplikace,kvalitaživota
1.1.

Rizikovéfaktoryvýskytukarcinomuprostaty

Doporuēení/Prohlášení
TTE se doporuēuje provést k posouzení struktury a funkce
myokardu s cílem stanovit – u osob s podezƎením na srdeēní
selhání–diagnózubuěHFrEF,HFmrEF,neboHFpEF.
Muži,jejichžbratƎi/nebootcovémĢlidiagnostikovánurakovinu
prostaty,majíbýtinformovániovíceneždvojnásobnémzvýšení
rizikavznikurakovinyprostatybĢhemsvéhoživota.


1.2.

U hypogonadálních pacientƽ bez klinicky prokázaného
karcinomuprostatymƽžebýttestosteronsubstituován.Dosud
nebyloprokázánozvýšenérizikovznikurakovinyprostaty.
JeͲli zjištĢn hypogonadismus, má být pacient pƎed substitucí
testosteronu digitálnĢ rektálnĢ vyšetƎen amĢla by být
stanovenahodnotasérovéhoPSA.

GRADE
ÚroveŸ
Síla

4

A

EK

2++

A

ْْْٓ

SIGN
ÚroveŸ

AWMF
Síla

1+

0

4

A

EK

SIGN
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

4

A

EK

4

ST

ST

nn

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْْْْ

?

Prevenceavýživa

Doporuēení/Prohlášení
Muži mají být pouēeni/edukováni o zdravém životním stylu.
Mezi významné faktory patƎí aspekty výživy, fyzická aktivita
apsychosociálnísituace.
Použití inhibitorƽ 5Ͳalfa reduktázy snižuje ēetnost detekce
rakoviny prostaty a preͲkanceróz („highͲgrade“ prostatická
intraepiteliálníneoplasie(PIN)).Nebylvšakprokázánžádnývliv
jejichaplikacenanádorovĢspecifickoumortalitunebocelkovou
mortalitu. Podání inhibitorƽ 5Ͳalfa reduktázy snižuje hladinu
sérovéhoPSA.





AWMF
Síla

Substitucetestosteronu

Doporuēení/Prohlášení


1.3.

SIGN
ÚroveŸ
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Klinickáotázkaē.2–Vēasnýzáchyt
P:Mužistarší45letspƎedpokládanoudélkouživota>10let
I:DiagnostikakarcinomuprostatypomocíPSAaDRE(intervalvyšetƎenízaložennastávajícíhodnotĢ
PSAanavĢkupacienta)
C:OstatníbĢžnĢdostupnédiagnostickémetody(biopsieprostaty)
O:asnýzáchytkarcinomuprostatyapreͲkanceróz
2.1.

PSAaDRE(digitálnírektálnívyšetƎení)pƎiēasnémzáchytu

Doporuēení/Prohlášení
Mužistarší45letsprƽmĢrnoudélkouživotanad10letbymĢli
býtinformovániomožnostiēasnédetekcekarcinomuprostaty.
Umužƽsezvýšenýmrizikemvznikurakovinyprostatymƽžebýt
tatovĢkováhraniceposunutao5letdƎíve.
MužimajíbýtinformovániovýhodáchanevýhodáchopatƎení
spojených s ēasnou detekcí karcinomu prostaty, zejména
ovýpovĢdní hodnotĢ pozitivních anegativních výsledkƽ testƽ,
respektive z nich vyplývajících dalších nezbytných
diagnostickýchaterapeutickýchkrokƽ.
Mužƽm, kteƎí si pƎejí podstoupit vyšetƎení vrámci ēasného
záchytu,mábýtnabídnutostanovenísérovéhodnotyPSA.
DálebymĢlobýtdoporuēenodigitálnírektálnívyšetƎení(DRE).
ZobrazovacímetodynejsouvhodnéjakoprimárnívyšetƎenípro
ēasnoudetekcirakovinyprostaty.
PƎi záchytu zvýšené hodnoty PSA má být odbĢr
zopakovánspƎihlédnutímkovlivŸujícímfaktorƽm.
U mužƽ, u kterých není indikována biopsie a kteƎí chtĢjí
pokraēovat ve sledování hodnot PSA, by mĢl být interval
vyšetƎenízaložennastávajícíhodnotĢPSAanavĢkupacienta.
VĢkováskupina>45letapƎedpokládanádélkaživota>10let:
x PSA<1ng/ml:intervalkaždé4roky
x PSA1–2ng/ml:intervalkaždé2roky
x PSA>2ng/ml:intervalkaždýrok
Umužƽnad70letshodnotouPSA<1ng/mlsedalšíodbĢryPSA
nedoporuēují.
Biopsie prostaty má být vždy doporuēena pƎi splnĢní alespoŸ
jednohoznásledujícíchkritérií:
x hladina PSA ш 4 ng/ml v dobĢ primárního
vyšetƎení ovĢƎená následnou kontrolou ahodnocená
spƎihlédnutímkovlivŸujícímfaktorƽm;
x podezƎení na karcinom prostaty na základĢ digitálního
rektálníhovyšetƎení(DRE);
významnývzestuphodnotyPSA(bezzmĢnymetodyapodmínek
stanovení).






SIGN
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ

4

B



A

EK

2+

A

B

ْْٓٓ

nn

n?

2Ͳ3

ST

ْٓٓٓ

ST

4

A

EK

4

B

EK

2+

A

ْْٓٓ

Síla

nn
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Klinickáotázkaē.3–DiagnostikaarozdĢlenídostádií
P:VšichnipacientispodezƎenímnakarcinomprostaty
I: Všechna opatƎení provádĢná pƎed stanovením primární histologické diagnózy (biopsie prostaty,
transrektální ultrazvukové vyšetƎení, kontrastní ultrazvukové vyšetƎení, ultrazvuková elastografie,
„Histoscanning“,MRIprostaty)
C:Srovnánívýsledkƽdiagnostickýchmetod
O:StanoveníklinickékategorieTagradingnádorudleGleasonovaskóre
3.1.

Provedeníbiopsieprostaty

Doporuēení/Prohlášení
PƎed rozhodnutím o provedení biopsie by mĢl být pacient
lékaƎem s dostateēným pƎedstihem informován o možných
pƎínosech,rizicíchadƽsledcíchbiopsieprostaty.
a) Vlastní punkēní biopsie má být provedena pod
transrektálnísonografickoukontrolou.
b) PalpaēnĢ suspektní oblasti mají být navíc cílenĢ
bioptoványpodpalpaēníkontrolou.
a) OblastisuspektnípƎipoužitízobrazovacíchmetodmají
býtnavíccílenĢbioptovány.
V rámci biopsie prostaty má být obvykle odebráno deset až
dvanácttkáŸovýchvzorkƽ.
PunkēníbiopsiemábýtprovádĢnapodochranouantibiotik.
LokálníanestéziebymĢlabýtpoužitakesníženíbolestibĢhem
biopsieprostaty.
OpakováníbiopsiedošestimĢsícƽmábýtdoporuēenovpƎípadĢ
následujícíchnálezƽ:
x rozsáhlý HGͲPIN (Prostatická intraepiteliální neoplázie)
(detekcenejménĢve4vzorcíchtkánĢ);
x „Atypicalsmallacinarproliferation“(ASAP);
x izolovanýintraduktálníkarcinomprostaty(IDCͲP);
x podezƎeláhodnotaPSA,respektiveprƽbĢhhodnotPSA.
PƎed každou další biopsií je tƎeba pacienta novĢ informovat,
vēetnĢshrnutípotenciálníchpƎínosƽ,rizikadƽsledkƽ.


3.2.

SIGN
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

EK

ST

EK

2+

A

ْْٓٓ

4

A

EK

4

A

EK

1++

A

ْْْْ

nn

1+

A

ْْْْ

nn

1++

B

ْْْْ

n ?

2+

A

ْْٓٓ

nn

95%

EK

nn

EK

100%

Primárnídiagnostika

Vnásledujícímtextuse„primárnídiagnostikou“rozumívšechnaopatƎeníprovádĢnápƎedstanovením
primárníhistologickédiagnózy,svýjimkouklinickýchstudií.
Doporuēení/Prohlášení

PƎipodezƎenínakarcinomprostatymábýtprovedenoDRE.
Transrektální ultrazvukové vyšetƎení by se mohlo použít jako
doplŸkové diagnostické vyšetƎení, pokud splŸuje pƎíslušné
požadavkynakvalitu.
KontrastníultrazvukovévyšetƎeníbynemĢlobýtpoužívánopro
primárnídiagnostiku.

SIGN
ÚroveŸ

AWMF
Síla

2++

A

1+až3

0

1+až3

B

GRADE
ÚroveŸ
Síla

ْْْٓ
ْْْْ
až
ْٓٓٓ
ْْْْ
až
ْٓٓٓ

nn
?

n ?
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Ultrazvuková elastografie nemá být používána pro primární
diagnostiku.
„Histoscanning“nemábýtpoužívánproprimárnídiagnostiku.
MRI prostaty má být provádĢna multiparametricky podle
aktuálníchstandardƽkvality.(Indikaceviz3.15až3.18).
a) Suspektní ložiska popsaná na MRI mají být cílenĢ
bioptována.

b) KromĢ biopsie cílené dle MRI by mĢly být souēasnĢ
provádĢnysystematickébiopsie.


3.2.1.

A

2Ͳ

A

2+

A

2+


2+až2Ͳ

A


B

ْْْْ
až
ْٓٓٓ
ْٓٓٓ
ْْٓٓ

ْْٓٓ
ْْٓٓ
až
ْٓٓٓ

nn
nn
nn
nn


n ?

Primárníbiopsie

Doporuēení/Prohlášení

Výsledky studií hodnotících výsledky MRI cílených vs.
systematických biopsií vs. kombinace obou pƎístupƽ udƎíve
nebioptovanýchmužƽukazujívevĢtšinĢpƎípadƽ,žeMRIͲcílená
biopsiedetekujeonĢcoēastĢji(o10%)signifikantníkarcinomy
nežsamotnásystematickábiopsie.
Signifikantní karcinomy však nemusí být zachyceny ani pomocí
MRI a cílené biopsie, stejnĢ jako samotná systematická biopsie
nezachytí jejich významnou ēást (cca 20 %).
KombinaceMRIͲcílenéasystematickébiopsiedosahujelepšímíry
detekcenežobĢmetodysamostatnĢ.
a) V primární diagnosticeby se mohlo použítMRI provedené
podleplatnýchstandardƽkvality.Jejípoužitívtétoindikaci
všaknenípovažovánozarutinnípostup.
b) NormálnínáleznaMRIssebouneseurēitérizikopƎítomnosti
signifikantních tumorƽ, pacientovi by proto mĢla být
nabídnutasystematickábiopsiejakoalternativakpouhému
dalšímusledováníhodnotPSA.


3.2.2.

1+až3

SIGN
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

1Ͳaž2

ST

ْْْٓ
až
ْٓٓٓ

4

0


B

EK

SIGN
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

2+

B

ْْٓٓ

4

A

EK

4

B

EK

4

B


A

EK

ST

Rebiopsie

Doporuēení/Prohlášení

a) Po negativní systematické biopsii a pƎi pƎetrvávajícím
podezƎenínapƎítomnostkarcinomubymĢlobýtindikováno
provedeníMRIvsouladusplatnýmistandardykvality.
b) Po negativní reͲbiopsii (MRIͲcílená plus systematická
biopsie) se pƎi nezmĢnĢných klinických parametrech (DRE
aPSA)neprovádížádnédalšíinvazivníintervence.
c) Po negativní reͲbiopsii (MRIͲcílená plus systematická
biopsie) by pƎi nezmĢnĢných klinických parametrech (DRE
aPSA) nemĢly být indikovány žádné další zobrazovací
metody.
a) U pacientƽ, u kterých je zvažován aktivní dohled jako
metodaléēby,bypƎedjehoindikacímĢlabýtprovedenaMRI
dleplatnýchstandardƽkvality.
b) PƎi záchytu suspektních ložisek na MRI (PIͲRADS), má být
indikovánacílenábiopsie.

n?
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PET/CTsevrámciprimárnídiagnostikynemápoužít.


3.3.

3

A

SIGN
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

4

A

EK

2až3

B

ْْْٓ
až
ْٓٓٓ

4

ST

ST

2++

B

ْْْٓ

n ?

2++

B

ْْْٓ

n ?

2+až3

B

ْْٓٓ
až
ْٓٓٓ

n ?
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Staging

Doporuēení/Prohlášení

Ke stanovení klinické kategorie T mají být použity výsledky
zvyšetƎení DRE. Nálezy ze zobrazovacích metod je možné vzít
vúvahu,pokudsplŸujíplatnákritériakvality.
UpacientƽsnádoremkategoriecT1anízkorizikovýmiparametry
by nemĢla být indikována zobrazovací stagingová vyšetƎení
(sonografie,scintigrafieskeletu,CT,PET/CT).
U pacientƽ se stƎedním rizikem nelze vzhledem knedostatku
údajƽ vytvoƎit žádná doporuēení založená na dƽkazech pro
zobrazovacístaging.
UpacientƽsGleasonovýmskóreш8nebokategoriícT3/4bymĢlo
býtpƎedrozhodnutímoterapeutickéintervenciindikovánoMRI
(neníͲliMRIdostupné,pakCTvyšetƎenípánevníchorgánƽ).
UpacientƽshistologickypotvrzenýmkarcinomemprostatyaPSA
>10ng/mlneboGSш8nebokategoriícT3/4nebobolestíkostíby
mĢlabýtindikovánascintigrafieskeletu.
ÚlohahybridníhoPETzobrazenísradioaktivnĢznaēenýmiligandy
PSMAvprimárnímstagingujenejasná,aprotobymĢlabýtnyní
využívánopouzevrámcikontrolovanýchklinickýchstudií.
V pƎípadĢ nejasných scintigrafických nálezƽ nebo podezƎení na
metastázy ohrožující kostní stabilitu by mĢla být zahájena další
radiologickáapotenciálnĢineurologickádiagnostika.
a) Nomogramymohoubýtpoužitykindikacibiopsieprostaty
u pacientƽ spodezƎením na karcinom prostaty a kurēení
stádiaaprognózyupacientƽsprokázanourakovinou.
b) V pƎípadĢ jejich použití mají být využívány externĢ
validovanénomogramy.
PƎi podezƎení na lokálnĢ pokroēilý karcinom prostaty
aplánovanou radioterapii mƽže být MRI použito kestanovení
klinickékategorieT,pokudjetonezbytnépropƎesnéstanovení
cílovéhoobjemu.
a) Jako souēást diagnostiky recidivy (po primární kurativní
terapii, viz kapitola ē. 5.2 a5.3) mƽže být hybridní PET
zobrazení (PSMA, cholin, fluciklovin) primárnĢ použito
kposouzenírozsahutumoru,pokudználezuvyplynenĢjaký
terapeutickýdƽsledek.
b) PET/CTsevrámciprimárnídiagnostikynemápoužít.
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3.4.

MorfologickévyšetƎení

3.4.1.

Prognostickéfaktorykarcinomuprostaty

Doporuēení/Prohlášení

Pro posouzení prognózy karcinomu prostaty mají být vzaty
vúvahunásledujícítƎiparametry:
x Grade nádoru dle Gleasonova skóre (GS) (jeho aktuální
verze,viztakéDoporuēení3.39);
x TNMkategorii(dleaktuálníverzeTNMklasifikace);
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x

PƎítomnost/absencepozitivníchchirurgickýchresekēních
okrajƽ.
Pro odhad prognózy nemají být vrutinní praxi vtuto chvíli
využívány metody pƎekraēující rámec standardní morfologická
vyšetƎení(molekulárníbiologie,imunohistochemie,cytometrie).

4
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EK
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GRADE
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4
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3.4.2. Obecnézásady
PožadovanáklinickádataatkáŸovévzorky
3.4.2.1.
Doporuēení/Prohlášení

x

x

x
x

Patologovimajíbýtposkytnutynásledujícíinformace:údaje
o pacientovi, typ odbĢru vzorku (napƎ. punkēní biopsie,
radikálníprostatektomie,transuretrálníresekce,enukleace),
lokalizace odebraných vzorkƽ tkánĢ a další relevantní
klinické informace (výše sérového PSA, nález na DRE,
výsledky zobrazovacích metod, pƎedchozí konzervativní
léēba).
Vzorek prostatektomie má být zaslán patologovi bez
pƎedchozího odstranĢní tkáŸových vzorkƽ, aby nedošlo
kovlivnĢní diagnózy nádoru, stanovení pT kategorie
aposouzeníresekēníchokrajƽ.
Pravidla pro odbĢr vzorkƽ tkání za úēelem vĢdeckého
výzkumulzenajítvkapitoleē.4.50.
FixacepreparátumáprobĢhnoutvnádobĢsdostateēným
objememvyplnĢné4%vodnýmroztokemformaldehydu
(pomĢrobjemunádobyktkáninejménĢ3:1).


3.4.2.2.

Diagnostikaadiferenciálnídiagnostikahistopatologickéhokarcinomu

Doporuēení/Prohlášení

ProdiagnostikuacinárníhoadenokarcinomuprostatybymĢlabýt
obecnĢ vyžadována následující histomorfologická kritéria: 1.
zmĢnyarchitekturytkánĢ+2.atypiejádra+3.vylouēeníbenigní
léze.
x PokudjsoupƎítomnapouzedvĢztĢchtokritérií,diagnózaby
mĢla být stanovena jako atypické žlázy nebo atypická
proliferacemalýchacinƽ(„atypicalsmallacinarproliferation
–ASAP“)neboatypickéžlázypodezƎelézkarcinomuprostaty
(„atypicalglandssuspiciousforprostatecancer–ATYP“).
KprƽkazunepƎítomnostibazálníchbunĢkbymĢlobýtvnejasných
pƎípadechprovedenovhodnéimunohistochemickébarvení.
V pƎípadech s jasnĢ benigními nebo maligními lézemi
prokázanýmikonvenēnímimorfologickýmimetodaminenínutné
imunohistochemickévyšetƎení.
V pƎípadech, kdy léze nelze jednoznaēnĢ stanovit konvenēními
morfologickými
metodami,
má
být
provedeno
imunohistochemické vyšetƎení za použití jednoho nebo dvou
markerƽ bazálních bunĢk. Navíc mohou být použity pozitivní
markerykarcinomuprostaty.
BĢžnýkarcinomprostatyajehovariantymajíbýtrozdĢlenypodle
souēasnéklasifikaceWHO.
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PƎi záchytu prostatické intraepiteliální neoplázie (PIN) má být
vhistopatologických nálezech zmínĢn pouze „highͲgrade PIN“
sdodateēnouspecifikacíuniͲnebomultifokálníhovýskytu.
Pokud existují dƽvodné pochybnosti o prostatickém pƽvodu
karcinomu, mají být k potvrzení diagnózy použity orgánovĢ
specifickénádorovémarkery.KromĢtohobymĢlybýtdoplnĢny
markerydiferenciálnĢdiagnostickyzvažovanýchnádorƽ.


3.4.2.3.
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Grading1

Doporuēení/Prohlášení

PƎi specifikaci gradu nádoru má být použito Gleasonovo skóre
podleverzeISUP2014/WHO2016.
SouēasnĢ se subklasifikací karcinomu pT2 má být stanovena
ivelikostnádoru.


3.4.3.
3.4.3.1.

ZvláštníaspektyprorƽznétkáŸovévzorky
Punkēníbiopsie

Doporuēení/Prohlášení

x Ke každému vzorku tkánĢ má být jasnĢ pƎiƎazena
lokalizace.
PatologbymĢlstanovitpoēetadélkuvzorkƽtkánĢ.Punkēníválce
majíbýtzapuštĢnyplošnĢapocelédélceapostupnĢzpracovány
pojednotlivýchkrocích(nejménĢpĢtƎezƽnaparafínovýblok).
Pokud je nález pozitivní, musí patolog poskytnout urologovi
následujícíinformace:
x PoēetaumístĢnívzorkƽtkánĢpozitivníchnakarcinom.
x Semikvantitativní odhad rozsahu nádoru (vprocentech
a/nebomm).
x GleasonovoskóredleISUP2014aWHO2016.
x Pokud lze vyhodnotit, mĢla by být uvedena informace
operineurálním šíƎení (Pn1), oinfiltraci pouzdra,
prorƽstánípƎespouzdro(pT3a)aoinfiltracisemenných
váēkƽ(pT3b).
Pokud není prokázán karcinom, mají být poskytnuty informace
oreprezentativnosti vzorkƽ, pƎítomnosti prekancerózních lézí
análezech relevantních pro posouzení hodnoty PSA (napƎ.
nespecifická nebo tzv. granulomatózní prostatitida, nodulární
hyperplazie,infarkt).
Po hormonální terapii (LHRH analoga, antiandrogeny) nebo
radioterapii mƽže být proveden semikvantitativní regresní
grading(nízký,stƎední,vysoký).





1

Gleasongradenižšínež3nelzestanovitzmateriáluzískanémzpunkēníbiopsie.
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3.4.3.2.



Vzorekzradikálníprostatektomie

Doporuēení/Prohlášení

BĢhemmakroskopickéhozpracováníjetƎebadodržetnásledující
postup:
x Preparát prostaty má být zmĢƎen ve tƎech rovinách
(mm).
x K posouzení minimálních pozitivních okrajƽ má být
preparát oznaēen tuší v odlišných barvách na pƎední
izadnístranĢ.
x Vesikální a apikální resekēní okraje mají být rovnĢž
oznaēenytuší.ObapovrchymajíbýtoddĢlenyveformĢ
3–5mmsilnýchƎezƽvedenýchkolmokuretƎe.
x \ezy následnĢ mají být vedeny parasagitálnĢ a zcela
zapuštĢny.
x Resekēní okraje obou chámovodƽ a obou semenných
váēkƽmajíbýtuloženynaoddĢlenýchpreparátech.
x Preparát z radikální prostatektomie má být
transverzálnĢ naƎezán na plátky o tloušƛce 3–5 mm
aumístĢn na preparáty v co možná nejúplnĢjší formĢ
(úplné Ǝezy – tzv. „whole mount sections“ nebo ve
správnĢorientovanýchbĢžnýchpreparátech).
V popisu mikroskopického vyšetƎení je tƎeba uvést následující
informace:
x Informace o lokalizaci karcinomu asemikvantitativní
odhadrozsahunádoru(%postiženéhoparenchymu).
x SpecifikacepTkategorieadalšíchparametrƽkarcinomu
prostaty(jakoupunkēníbiopsie).
x Vzhledem k prognostickému významu rozdĢlení
kategoriepT3a(extrakapsulárníinvaze=nádorvtukové
tkáni)podleEpsteinaetal.nafokálnípenetracipouzdra
(nĢkolik málo nádorových žlázek bezprostƎednĢ mimo
prostatu v jednom nebo maximálnĢ dvou Ǝezech)
aprokázaná významná penetrace pouzdra (= vĢtší
rozsahpenetrace).
x Informace o chirurgických resekēních okrajích. PƎi
negativních okrajích má být stanovena minimální
vzdálenostnádoruodokrajƽvmm.
x VpƎípadĢsituaceR1(=pƎítomnostreziduálníhonádoru)
na základĢ nálezu pozitivních okrajƽ, má být podána
informaceolokalizacipozitivníchokrajƽ(zadní,posteroͲ
laterální, ventrální, apikální, proximálnĢͲvezikální,
distálníͲuretrální), rozsah postižení (v mm), jakož
inepƎítomnostnebopƎítomnostpouzdraprostatyvtéto
oblasti.


3.4.3.3.
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Materiál z transuretrální resekce („TURͲP“) a z enukleované nodulární hyperplazie (tzv.
adenomektomie)

Doporuēení/Prohlášení

MateriálbymĢlbýtzvážen.MusíbýtpƎipravenominimálnĢdeset
preparátƽ a ze zbytku materiálu vždy jeden další na každé 3 g
tkánĢ.
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PƎi nálezu incidentálního karcinomu, suspektních nebo
potenciálnĢ prekancerózních lézí (napƎ. Atypická adenomatózní
hyperplazie,„HighͲgradePIN“)mábýtzbylýmateriálkompletnĢ
fixován,máͲlitopotenciálníterapeutickývýznam.
JeͲli prokázán výskyt karcinomu, má být stanoven grade dle
Gleasona, uvedena TͲkategorie (T1a, T1b) amají být stanoveny
další parametry karcinomu prostaty (viz vzorky tkánĢ z punkēní
biopsie).
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Regionálnílymfadenektomie

Doporuēení/Prohlášení

Pro stanovení N kategorie mají být všechny lymfatické uzliny
makroskopicky vypreparovány a pak fixovány, vyšetƎeny
aspoēítány. Lymfatické uzliny mají být hodnoceny oddĢlenĢ
podle uvedených oblastí. Po histologickém vyšetƎení má být
stanovenakategoriepN(pN0nebopN1).
Je tƎeba uvést celkový poēet vyšetƎených apostižených
lymfatickýchuzlin,stejnĢjakoprƽmĢrnejvĢtšímetastázy.


3.4.4.

4

VĢdeckývýzkumtkáŸovýchvzorkƽ

Doporuēení/Prohlášení

x OdbĢrvzorkƽtkáníprovĢdeckénebojinévyšetƎenímá
býtprovádĢnpouzenazákladĢinformovanéhosouhlasu
pacienta po pƎedešlé edukaci a v souladu setickými
principy.
x Vzorky tkání má odebírat urolog nebo patolog po
vzájemné dohodĢ. OdbĢr alokalizace vzorkƽ tkání by
mĢlabýtdokumentována.
x Ze všech testovaných vzorkƽ má být jako diagnostická
kontrolavyšetƎenkonvenēnĢbarvený(HE)Ǝez.



Klinickáotázkaē.4–Terapienemetastatickéhokarcinomuprostaty
P:Pacientislokalizovaným,klinickynemetastatickýmkarcinomemprostaty
I: Zahájení ēasné lokální terapie s kurativním zámĢrem, aktivní dohled („active surveillance“)
adlouhodobésledovánísesymptomatickousekundárníterapií(„watchfulwaiting“)
C:OstatníbĢžnĢdostupnéléēebnépostupy
O:Efektivitaterapie,délkapƎežití,komplikace,kvalitaživota
4.1.

Plánléēby

Doporuēení/Prohlášení

Pacienti s lokalizovaným, klinicky nemetastatickým karcinomem
prostatyjsouvzávislostinakonkrétníklinickésituaciinformováni
omožnosti ēasné lokální terapie s kurativním zámĢrem,
okoncepciaktivníhodohledu(„activesurveillance“)aomožnosti
dlouhodobého sledování se symptomatickou sekundární terapií
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(„watchfulwaiting“).Kritériaprokoncepciaktivníhodohledujsou
uvedenavdoporuēeníēíslo4.8.
Aktivní dohled („active surveillance“) vyžaduje velmi peēlivé
informovánípacientalékaƎemnapoēátkuibĢhemdohledu.
Paliativní strategie s nekurativním zámĢrem zahrnují „Watchful
Waiting“ a androgenní deprivaci, stejnĢ jako medikamentózní,
chirurgická a radiaēní opatƎení smĢƎující k prevenci a léēbĢ
pƎíznakƽ. Pro konkrétní rozhodnutí musí vzít lékaƎ v úvahu
následujícífaktory:
x preferencepacienta;
x pƎedpokládanádélkadožitíneborozsahkomorbidit;
x rizikoprogresekarcinomuprostaty.
Pacientislokalizovanýmkarcinomemprostaty,ukterýchpƎichází
vúvahukurativníléēba,majídostatinformaciumožŸujícírozvahu
o možných vedlejších úēincích a dƽsledcích okamžité lokální
terapienastranĢjednéarizicíchpozdníléēbyvpƎípadĢstrategie
aktivníhodohledu(„activesurveillance“).
Pacienti,ukterýchpƎicházívúvahuléēbaskurativnímzámĢrem,
bymĢlibýtinformovánijakurologem,takradiaēnímonkologem
o výhodách a nevýhodách radikální prostatektomie
aradioterapie.
Poznámka: Toto doporuēení platí také pro lokálnĢ pokroēilý
karcinomprostaty.
Komorbidity a s tím související pƎedpoklad délky dalšího života
mohou být zvažovány pƎi rozhodování oēasném záchytu,
diagnosticealéēbĢkarcinomuprostaty.
ProtentoúēellzepoužítCharlsonskóreaklasifikaciASA.2


4.2.
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Aktivnídohled(„activesurveillance“)

Doporuēení/Prohlášení

Pacienti s lokalizovaným karcinomem prostaty vhodným pro
léēbu, kteƎí splŸují kritéria, viz 4.8, mají být informováni nejen
oléēebných metodách, jako je radikální prostatektomie, zevní
radioterapie ēi brachyterapie, ale také o strategii aktivního
dohledu(„activesurveillance“).
a) PƎedpokladem pro volbu strategie aktivního dohledu
(„activesurveillance“)jsounásledujícíparametry:
x hodnotaPSAч10ng/ml;
x Gleasonovoskóreч6;
x cT1acT2a;
x Nádor v ч 2 vzorcích, pƎi provedeném odbĢru 10–12
vzorkƽ,dledoporuēenívizvýše;
x ч50%nádoruvjednotlivýchbiopsiích.
b) Pro Gleason 3+4 (7a) by mĢl být aktivní dohled („active
surveillance“)zváženvrámciklinickýchstudií.
c) PƎiindikacimajíbýtvzatyvúvahuvĢkakomorbidity.
a) Nádormábýtkontrolovánkaždé3mĢsícestanovenímPSA
a digitálním rektálním vyšetƎením (DRE) bĢhem prvních


2

nn

CharlsonComorbidityIndex(CCI).Onlinedostupnénaodkazu:https://www.mdcalc.com/charlsonͲ
comorbidityͲindexͲcci#evidence
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dvou let. ZƽstáváͲli hodnota PSA stabilní, je poté interval
prodlouženna6mĢsícƽ.MábýtprovedenareͲbiopsie(vizb)
astímsouvisejícítext).
b) Pacienti:
x spoēáteēníMRIasystematickou,pƎípadnĢiMRIͲcílenou
biopsií pƎed zaƎazením do režimu aktivního dohledu by
mĢli mít provedenu MRIͲcílenou reͲbiopsii vēetnĢ
systematickébiopsiepo12mĢsících;
x bez poēáteēní MRI pƎed zaƎazením do režimu aktivního
dohledu by mĢli mít MRI následovanou systematickou
avpƎípadĢpotƎebyicílenoubiopsiído6mĢsícƽ.
c) Biopsie by pak mĢly být provádĢny každých dvanáct až
osmnáctmĢsícƽpodobuprvníchtƎílet,následnĢpak,jsouͲ
linálezystabilní,každétƎiroky.
PokudvprƽbĢhuaktivníhodohledunenínadálesplnĢnonĢkteré
zevstupníchkritériínebosedobazdvojnásobeníPSAzkracujena
ménĢnežtƎiroky,mábýtaktivnídohledukonēen.
Strategie dlouhodobého pozorování a sekundární léēby
orientované na symptomy („Watchful Waiting“) namísto
kurativní léēby má být diskutována u pacientƽ, kteƎí mají
pƎedpokládanoudélkuživotakratšínež10let.


4.3.

Lokálníterapielokalizovanéhokarcinomuprostaty

4.3.1.

Radikálníprostatektomie

Doporuēení/Prohlášení

Radikálníprostatektomiejeprimárnímožnostíléēbyupacientƽ
sklinicky lokalizovaným karcinomem prostaty všech rizikových
skupin.
Pacientimajíbýtpouēeni,žeprospektivnírandomizovanástudie
upacientƽ s klinicky lokalizovaným nádorem (T1bͲT2 N0 M0),
hladinouPSApod50ng/mlaoēekávanoudélkouživotanejménĢ
desetletprokázala,žeradikálníprostatektomievýznamnĢsnižuje
riziko progrese onemocnĢní, riziko vzdálených metastáz,
nádorovĢspecifickoumortalituacelkovoumortalituvesrovnání
srežimem„WatchfulWaiting“.
Radikální prostatektomie by mĢla být indikována pƎedevším
unemocnýchspƎedpoklademdosaženíR0resekce.
MezicíleradikálníprostatektomiepatƎíkromĢúplnéexstirpace
prostatysnegativnímiresekēnímiokrajitakézachovánímoēové
kontinenceauvhodnýchpacientƽ(zhlediskaparametrƽtumoru)
zachováníerektilníchfunkcí.
a) Proextirpaci
b) Prozachováníkontinenceaerektilníchfunkcí
Pacienti mají být informováni o možnostech alimitech potenci
šetƎící(nervyšetƎící)radikálníprostatektomie.
a) RadikálníprostatektomiemábýtprovádĢnapouzepod
vedenímzkušenéhourologa.
b) To zahrnuje provedení nejménĢ 50 radikálních
prostatektomiívjednomzaƎízeníroēnĢ,nejménĢ25na
jednoho chirurga roēnĢ a souēasnĢ i existenci
odpovídajícíhovzdĢlávacíhoprogramu.
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Zevníradioterapie

Doporuēení/Prohlášení

Zevní radioterapie je primární možností léēby lokalizovaného
karcinomuprostatyvšechrizikovýchskupin.
a) proskupinusnízkýmastƎednímrizikem
b) provysokorizikovouskupinu)

SIGN
ÚroveŸ



1+
2+


Zevní dávkovĢͲeskalovaná radioterapie má být provádĢna
technikou IMRT s využitím techniky (IGRT – ImageͲguided 
radiationtherapy)Ǝízenéobrazem.
2+až2Ͳ
a) IMRT






2Ͳ
b) IGRT
Pacientiskarcinomemprostatyvšechrizikovýchskupinmajíbýt
ozáƎeni nejménĢ 74,0 Gy až cca 80 Gy pƎi standardním
1++
frakcionaēnímrežimu(1,8až2Gynajednufrakci).
ÚlohahypofrakcionaēníchrežimƽnebylajednoznaēnĢobjasnĢna,
navzdorydokonēenístudiífázeIII,vzhledemkabsencidostateēnĢ
1+
dlouhodobéhosledování.
a) MírnĢ hypofrakcionovanou radioterapii je možné zvážit za
následujícíchpodmínek:
ͲImplementacesmodernímitechnologiemi(IMRT+IGRT).
Ͳ Frakēní schéma podle studií fáze 3, které ukázaly, že úēinnost
1+
apozdnítoxicitanejsouhorší.
Ͳ Informování pacienta o možné zvýšené pozdní urogenitální
toxicitĢ.
b) MírnĢ hypofrakcionovaná radioterapie má být provádĢna
svyužitímIGRTpƎikaždéfrakci.
c) Hypofrakcionovaná radioterapie u pacientƽ po radikální
prostatektomii (adjuvantní azáchranná RT) má být
provádĢnapouzevrámcikontrolovanýchklinickýchstudií.
d) Hypofrakcionovaná radioterapie v oblasti pánevních
4
lymfatických uzlin má být provádĢna pouze v rámci
kontrolovanýchklinickýchstudií.
e) Hypofrakcionovaná radioterapie nemá být používána pro
léēbulokálnĢpokroēiléhokarcinomuprostaty.
f) ExtrémníhypofrakcionacemábýtprovádĢnapouzevrámci
kontrolovanýchklinickýchstudií.
a) Pacientƽmslokalizovanýmkarcinomemprostatyvevysoce
rizikovéskupinĢmábýtspolusezevníradioterapiíaplikována
1+
(neo) a/nebo adjuvantní androgen deprivaēní terapie. Její

podánívedekezlepšenípƎežití.

b) Upacientƽslokalizovanýmkarcinomemprostatyvevysoce

rizikovéskupinĢléēenýchzevníradioterapiíbyloprokázáno
1+
zlepšenípƎežitíjakvpƎípadĢ6mĢsíēní,takvpƎípadĢdvouleté
ažtƎíletéandrogendeprivaēníterapie.
c) Upacientƽslokalizovanýmkarcinomemprostatyvevysoce
rizikové skupinĢ by mĢlo být rozhodnuto o délce aplikace
androgendeprivaēníterapieindividuálnĢ
4
(vzávislostinapƎ.nakomorbiditách,vĢku,oēekávanédélce
životaarozsahunádoru).
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Úpravadoporuēení: Unemocných s lokalizovaným karcinomem
prostatyneexistujídƽkazyopropacientarelevantníchvýhodách
protonové radioterapie ve srovnání s vysoce konformní (IMRT)
fotonovouradioterapií.
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4.3.3. Brachyterapie
LDRͲbrachyterapie
4.3.3.1.
Doporuēení/Prohlášení

Intersticiální LDR monoterapie je primární možností léēby
lokalizovanéhokarcinomuprostatyvnízcerizikovéskupinĢ.
PacientiskarcinomemprostatyvevysokérizikovéskupinĢmají
býtléēeniLDRmonoterapií.
Kombinace LDR brachyterapie se zevní radioterapií a/nebo
adjuvantní androgen deprivaēní terapií upacientƽ ve skupinĢ
svysokým rizikem karcinomu prostaty mají být vyhrazena pro
prospektivníkontrolovanéstudie.



4.3.3.2.

GRADE
ÚroveŸ
Síla

HDRͲbrachyterapie

Doporuēení/Prohlášení

HDRbrachyterapiekombinovanásezevníradioterapiíjeprimární
možnostíléēbylokalizovanéhokarcinomuprostaty.
HDR brachoterapie kombinovaná se zevní radioterapií je
primárnímožnostíléēbypropacientysnádoryvestƎedním
avysocerizikovéskupinĢ.
b) RolesouēasnĢaplikovanéandrogendeprivaēníterapienení
jasná.
HDR monoterapie u pacientƽ s nádory nízkého rizika má být
používánavýhradnĢvrámcikontrolovanýchstudií.

GRADE
ÚroveŸ
Síla

a)


4.3.4.

Lymfadenektomie

Doporuēení/Prohlášení

Pacienti s karcinomem prostaty mají být informováni o riziku
vzniku metastáz v lymfatických uzlinách a výhodách
anevýhodáchlymfadenektomie.
Upacientƽskarcinomemprostatyanízkýmrizikem(cT1caPSA<
10aGleasonч6)bysenemuselalymfadenektomieprovádĢt.
ím vĢtší je rozsah lymfadenektomie, tím je vyšší výskyt
pozitivníchuzlinovýchnálezƽ.ToumožŸujepƎesnýstaging,stejnĢ
jako ēasné zahájení adjuvantní terapie pƎi prokázaných
metastázáchvlymfatickýchuzlinách.
PokudjelymfadenektomieprovádĢna,mĢlobytobýtminimálnĢ
vrozsahuoblastifossaobturatoriaavoblastimediálnĢodzevní
ilické tepny (standardní lymfadenektomie). Tím by mĢlo být
odstranĢnoavyšetƎenonejménĢ10lymfatickýchuzlin.
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VsouēasnédobĢneníjasné,zdaextenzivnílymfadenektomiebez
adjuvantní léēby pƎináší prodloužení pƎežití u pacientƽ
spozitivnímnebonegativnímuzlinovýmnálezem.


4.3.5.
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ST

Ostatníintervenēnípostupy

Doporuēení/Prohlášení

Samotná hypertermie nemá být používána vprimární terapii
lokalizovanéhokarcinomuprostaty.
Celožlázová HIFU má být u lokalizovaného karcinomu prostaty
používánapouzevrámciexperimentálnímprospektivníchstudií.
Fokální terapie pro léēbu ēásti prostaty ulokalizovaného
karcinomujsouvysoceexperimentálníamajíbýtpoužitypouze
vrámciprospektivníchstudií.
Kryoterapiejakoprimárníléēbanemábýtadekvátníalternativou
v terapii lokalizovaného karcinomu prostaty. Neexistují žádné
studie, které by opravŸovaly použití této metody v primární
terapiilokalizovanéhokarcinomuprostaty.


4.4.

LokálníterapielokálnĢpokroēiléhokarcinomuprostaty

4.4.1.

Radikálníprostatektomie

Doporuēení/Prohlášení

Radikálníprostatektomiejeprimárnímožnostíléēbyupacientƽ
slokálnĢpokroēilýmkarcinomemprostaty.
PacientislokálnĢpokroēilýmkarcinomemprostatyaplánovanou
lokálníterapiímajíbýtinformovániovýhodáchanevýhodáchjak
radikální prostatektomie s lymfadenektomií, tak radioterapie
eventuálnĢdoplnĢnéodoēasnouandrogendeprivaēníterapii.
Pacienti svysoce rizikovým karcinomem prostaty, kteƎí si pƎejí
radikální prostatektomii, mají být pouēeni o zvýšeném riziku
pozitivních resekēních okrajƽ a recidivy onemocnĢní, jakož
iodalších léēebných opatƎeních, která z toho ēasto vyplývají
(napƎ.androgendeprivaēníterapie,radioterapie).
a) propozit.resekēníokrajearecidivy
b) prodalšíléēebnáopatƎení



4.4.2.

2+

100%

ْْٓٓ

ST





nn

Primárnízevníradioterapie

Doporuēení/Prohlášení

Zevníradioterapievkombinacisdlouhodobouhormonálníterapií
trvající nejménĢ 24 mĢsícƽ, optimálnĢ 36 mĢsícƽ, je primární
možností léēby upacientƽ s lokálnĢ pokroēilým karcinomem
prostaty.
PacientislokálnĢpokroēilýmkarcinomemprostatyaplánovanou
lokálníterapií,majíbýtinformovániovýhodáchanevýhodáchjak
radikální prostatektomie s lymfadenektomií (event. spolu
snutnou adjuvantní nebo odloženou následnou léēbou), tak

ST
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radioterapie eventuálnĢ doplnĢné odoēasnou androgen
deprivaēníterapii.
Zevní dávkovĢ eskalovaná radioterapie má být provádĢna
technikouIMRTsvyužitímtechnik(IGRT)Ǝízenýchobrazem.
a) IMRT



b) IGRT
Pacienti s lokálnĢ pokroēilým karcinomem prostaty, kteƎí se
rozhodnou pro radiaēní terapii, mají kromĢ zevní radioterapie
dostávat androgen deprivaēní léēbu. Celková doba trvání
androgen deprivaēní terapie má být nejménĢ 24 mĢsícƽ,
optimálnĢvšak36mĢsícƽ.
Význam ozaƎování pánevních lymfatických uzlin kromĢ radiace
prostatyupacientƽslokálnĢpokroēilýmkarcinomemprostatyje
nejasný.
Protonová radioterapie má být u pacientƽs lokálnĢ pokroēilým
karcinomemprostatynabízenapouzevrámciklinickýchstudií.


4.4.3.



2+až2Ͳ


2Ͳ

A

1+

A

ْْْْ

4

ST

ST

4

A

EK

SIGN
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

1+až3

ST

SIGN
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

4

ST

ST

2+

B

SIGN
ÚroveŸ

AWMF
Síla

3

A

ْْٓٓ
až
ْٓٓٓ

ْٓٓٓ

nn

nn

HDRͲBrachyterapie

Doporuēení/Prohlášení

U pacientƽ slokálnĢ pokroēilým karcinomem prostaty klinické
kategorie cT3 je kombinovaná HDR brachyterapie se zevní
radioterapií jednou zléēebných možností. U nádorƽ v klinické
kategoriicT4neníHDRbrachyterapieindikována.
Proandrogendeprivaēníterapiizdeplatístejnákritériajakopro
samotnou zevní radioterapii vkombinaci s andorgen deprivaēní
terapií.

ْْْْ
až
ْٓٓٓ 

ST


4.4.4.

Lymfadenektomie

Doporuēení/Prohlášení

Prognostický pƎínos lymfadenektomie u pacientƽ slokálnĢ
pokroēilým karcinomem prostaty nebyl prokázán. Pánevní
lymfadenektomieposkytujerelevantníinformaceprorozhodnutí
oadjuvantníterapii.
PacientƽmsvysocerizikovýmkarcinomemprostatybymĢlabýt
nabídnuta rozšíƎená pánevní lymfadenektomie jako souēást
radikálníprostatektomie.


4.4.5.
4.4.5.1.

ْْٓٓ

n ?

Dalšíintervenēnípostupy
VýznamHIFU

Doporuēení/Prohlášení

HIFU (High Intensity Focused Ultrasound), IRE (ireverzibilní
elektroporace)akryoterapienemajíbýtpoužíványkléēbĢlokálnĢ
pokroēiléhokarcinomuprostaty.

GRADE
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nn
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Významkryoterapie

Doporuēení/Prohlášení

Kryoterapie nemá být používána k léēbĢ lokálnĢ pokroēilého
karcinomuprostaty.
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4.4.5.3.

Významhypertermie

Doporuēení/Prohlášení

Hypertermie nemá být používána k léēbĢ lokálnĢ pokroēilého
karcinomuprostaty.

GRADE
ÚroveŸ
Síla

ْٓٓٓ

nn


4.4.6.

Adjuvantnízevníradioterapie

Doporuēení/Prohlášení

Radioterapie po radikální prostatektomii v pƎípadĢ dosažení
nulové hodnoty PSA se oznaēuje jako adjuvantní zevní
radioterapie.
(Léēba pacientƽ s perzistujícími hodnotami PSA po radikální
prostatektomii viz kapitola ē. 5.2; Definice progrese PSA viz
kapitolaē.5.1)
a) Pacientƽm s nádory pT3pN0 a pozitivními chirurgickými
okraji má být nabídnuta adjuvantní radioterapie jako
možnostléēbyspolusinformacemiopƎínosuarizicích.
b) PacientƽmsnádorypT3anegativnímichirurgickýmiokraji,
alesjinýmirizikovýmifaktory,jakojsounapƎíkladinfiltrace
semenného váēku, by mĢla být nabídnuta adjuvantní
radioterapie jako možnost léēby, nutná je plná
informovanost o pƎínosech a event. rizicích, s tím, že
oēekávaný úēinek je menší než u pacientƽ s pozitivními
chirurgickýmiokraji.
c) PacientƽmsnádorypT2aspozitivnímichirurgickýmiokraji
lzenabídnoutadjuvantníradioterapiisinformacemiojejím
pƎínosuarizicích.
d) VkaždézetƎískupin(aͲc)majíbýtpƎivysvĢtleníadjuvantní
radioterapie zmínĢna alternativní možnost zevní
radioterapie až pƎi vzestupu PSA z definovaných nulových
hodnot(vizkapitolaē.5.2Léēbabiochemickérecidivy).
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Terapiekarcinomuprostatyspozitivnímnálezemvlymfatickýchuzlinách

Doporuēení/Prohlášení
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Lokálnímožnostíléēbypacientƽshistologickyprokázanými
metastázamivlymfatickýchuzlináchjeoperaēníléēbanebo
radioterapie. Jako systémová léēba je kdispoziciokamžitá
neboopoždĢnáandrogendeprivaēníterapie.
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x

V rámci dostupných studií není možné validní srovnání
výsledkƽ jednotlivých metod primární terapie, aƛ už jsou
používányvmonoterapiinebovkombinaci.
PoužíváͲliseradioterapieupacientƽshistologickyprokázanými
metastázamivlymfatickýchuzlinách,mábýtpoužitavkombinaci
sandrogendeprivaēníterapiítrvajícínejménĢdva,optimálnĢtƎi
roky.
Poradikálníprostatektomiiupacientƽshistologickyprokázanými
metastázami vlymfatických uzlinách mƽže být nabídnuta
adjuvantníandrogendeprivaēníterapie.
Terapeutický efekt lymfadenektomie v rámci radikální
prostatektomie u karcinomu prostaty spozitivním uzlinovým
nálezemnebylprokázánprospektivnímistudiemi.
Terapeutický efekt ozaƎování pánevních lymfatických uzlin po
radikální prostatektomii slymfadenektomií a prokázaným
pozitivním uzlinovým nálezem nebyl prokázán prospektivními
studiemi
(Lymfadenektomievizdoporuēeníkapitolaē.4.44).
U pacientƽ s karcinomem prostaty a pozitivním uzlinovým
nálezemporadikálníprostatektomiiapánevnílymfadenektomii
mƽže být nabídnuto adjuvantní ozáƎení pánevních lymfatických
uzlinvkombinacisandrogendeprivaēníterapiívdélcenejménĢ
24,lépe36mĢsícƽ.


4.6.
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NeoadjuvantníaadjuvantníandrogendeprivaēníterapielokalizovanéhoalokálnĢpokroēilého
karcinomuprostaty

Doporuēení/Prohlášení

PƎedradikálníprostatektomiínemábýtuklinickylokalizovaného
karcinomu prostaty indikovaná neoadjuvantní androgen
deprivaēníterapie.
Poradikálníprostatektomiiupacientaspatologickyprokázaným
lokalizovaným karcinomem prostaty nemá být indikována
adjuvantníandrogendeprivaēníterapie.
a) U pacientƽ s klinicky lokálnĢ pokroēilým karcinomem
prostaty není prokázán prognostický pƎínos neoadjuvantní
androgendeprivaēníterapie.
b) Po radikální prostatektomii nemá být upacientƽ s lokálnĢ
pokroēilým karcinomem prostaty bez uzlinových metastáz
(PSA v nulovém rozmezí) indikována adjuvantní androgen
deprivaēníterapie.
Pacientƽm s lokalizovaným karcinomem prostaty ve skupinĢ
snízkým rizikem nemá být souēasnĢ sradioterapií podávána
androgendeprivaēníterapie.
Pacienti s lokalizovaným karcinomem prostaty ve skupinĢ se
stƎedním rizikem by mĢli spolu se zevní radioterapií obdržet
souēasnĢadjuvantníandrogendeprivaēníterapiipodobu4až6
mĢsícƽ.TamƽžebýtzahájenajižpƎedozaƎováním.
PƎi rozhodování, zda použít souēasnou androgen deprivaēní
terapii, by mĢly být zváženy další faktory (Gleasonovo skóre,
komorbidity)atotodiskutovánospacientem.
a) Pacienti s lokalizovaným karcinomem prostaty ve skupinĢ
svysokým rizikem mají být vedle zevní radioterapie léēeni
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neo/adjuvantní androgen deprivaēní terapií. To mƽže být
zahájenaaž6mĢsícƽpƎedradioterapií.
b) Androgen deprivaēní terapie má být podávána po dobu
nejménĢ24mĢsícƽ,optimálnĢ36mĢsícƽ.
c) UpacientƽslokalizovanýmkarcinomemprostatyveskupinĢ
s vysokým rizikem má být rozhodnutí o trvání androgen
deprivaēní terapie provedeno individuálnĢ, zejména
vzávislostinakomorbiditáchatolerancikléēbĢ.


4.7.



1+



A

4

A

EK

Primárníandrogendeprivaēníterapiea„WatchfulWaiting“

SIGN
AWMF
Doporuēení/Prohlášení

ÚroveŸ
Síla
Pokud se pacient a lékaƎ nerozhodnou pro léēbu skurativním


zámĢrem, má být pacient informován omožnosti „Watchful
A
1+
Waiting“ s paliativní intervencí v závislosti na symptomech


arespektiveomožnostiokamžitéandrogendeprivaēníterapie.





SouēástíinformacebymĢlybýtzejménanásledujícíbody:


•
paliativnícharakteroboumožností;
A
4
•
nežádoucíúēinkyspojenésandrogendeprivaēníterapií;


•
prodlouženípƎežitíbezprogreseonemocnĢnípƎinasazení
okamžité androgen deprivaēní terapie, pƎiēemž údaje
ocelkovémpƎežitínejsoukonzistentní.
Pokudsepacientnerozhodneprookamžitouandrogendeprivaēní
terapii, mĢla by být léēba zahájena v dobĢ symptomatické
EK
100%
progresevzávislostinapotížícha/nebonapožádání(„Watchful
Waiting“).
Propacientyslokalizovanýmkarcinomemprostaty,kteƎíodmítají
kurativní léēbu nebo strategii aktivního dohledu, mƽže být
1+
0
možností androgen deprivaēní terapie, po podrobné edukaci
pacienta.
Pacienti s lokálnĢ pokroēilým karcinomem prostaty, kteƎí zvolí
androgen deprivaēní terapii, mohou být léēeni kastrací (napƎ.
bilaterální orchiektomií, LHRH analogem, LHRH antagonistou)
1++
0
nebovhodnýmantiandrogenem.ZantiͲandrogenƽbylaefektivita
srovnatelná s orchiektomií prokázána pouze ubikalutamidu
vdávce150mgdennĢ.
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Klinickáotázkaē.5–Diagnostika a
metastatickéhokarcinomuprostaty

léēba

relapsu

nebo

P:Všichnipacientisrelapsemnebometastatickýmkarcinomemprostaty
I:VyšetƎeníPSA
C:OstatníbĢžnĢdostupnéléēebnépostupy
O:SRT,androgendeprivaēníterapie,léēbaradiumͲ223,chemoterapie,hormonálníterapie,steroidy
Doporuēení/Prohlášení

UasymptomatickýchpacientƽpoprobĢhlékurativníléēbĢmábýt
vrámcidispenzarizacesledovánoPSAvséru.
Po radikální prostatektomii prokazuje biochemickou recidivu
hodnotaPSA>0,2ng/mlvnejménĢdvouposobĢnásledujících
mĢƎeních.
Posamotnéradioterapiiprokazujebiochemickourecidivunárƽst
PSAш2ng/mlnadpostintervenēnínadirvnejménĢdvouposobĢ
následujícíchmĢƎeních.
Bioptické potvrzení biochemické recidivy po radikální
prostatektomiinenínutné.
BioptickéovĢƎeníbiochemickérecidivyupacientƽporadioterapii
bymĢloprobĢhnoutpƎizvažovanélokálníterapii.
UpacientƽsbiochemickourecidivoupoprimárníkurativníléēbĢ
a s potenciální možností lokální léēby má být rozlišena lokální
asystémovárecidiva.
Zatímtoúēelemposuzujeme:
x ēaszdvojnásobeníPSA;
x latencipoprimárníkurativníléēbĢ;
x Gleasonovoskóre.
U asymptomatických pacientƽ s biochemickou recidivou není
nutnéprovádĢtscintigrafiiskeletu,pokudjePSA<10ng/ml.

SIGN
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5.2.

TerapierecidivyPSA

Následujícídoporuēeníaprohlášenísevztahujínalokálnírecidivy.
PƎivzdálenémmetastázovánívizkapitola„LéēbahormonálnĢsenzitivníhometastatickéhokarcinomu
prostaty“.
Doporuēení/Prohlášení

UpacientƽsbiochemickourecidivouapƎíznivýmiprognostickými
kritériijemožnostvyēkatdalšíhovývojestavu.

SIGN
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GRADE
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4

ST
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5.2.1.

TerapiebiochemickérecidivyaperzistencePSAporadikálníprostatektomii

Doporuēení/Prohlášení

Zevnízáchrannáradioterapie(SRT)(nejménĢ66Gy)bymĢlabýt
nabídnuta jako možnost léēby po radikální prostatektomii pƎi
zvýšeníPSAznulovýchhodnotupacientƽvkategoriipN0/Nx.
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a)
b)

SRTmábýtzahájenaconejdƎíve(PSApƎedSRT<0,5ng/ml).
PƎiiniciálníkategoriipN0aēasnémzaēátkuradioterapieby
lymfatickéuzlinynemĢlybýtozaƎovány.

Léēba pƎi perzistující hodnotĢ PSA (nad definovanou nulovou
hodnotou) po radikální prostatektomii mƽže být provedena
vsouladusvýšeuvedenýmizásadamiléēbybiochemickérecidivy.

2Ͳ3

A

B
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nn
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SIGN
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AWMF
Síla


5.2.2.

TerapieprogresePSAporadioterapii

Doporuēení/Prohlášení

Záchranná (salvage) prostatektomie je možností léēby recidivy
selevací PSApo primární zevní radioterapii nebobrachyterapii,
pokud není pravdĢpodobné, že progrese hodnot PSA je
dƽsledkemgeneralizace.
Funkēnívýsledkyzhlediskazachovánípotenceakontinencejsou
podstatnĢhoršínežuprimárníoperace.
PƎed záchrannou prostatektomií by mĢla být lokální recidiva
histologickypotvrzena.
Záchrannou prostatektomii mohou provádĢt pouze zkušení
urologové.
a) Terapii HIFU lze použít k léēbĢ histologicky prokázané
izolovanélokálnírecidivypozevníradioterapii.
b) Pacientmábýtinformovánoexperimentálnípovazetohoto
postupu jako záchranné terapii, ataké o alternativních
možnostechterapie.


5.2.3.
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AndrogendeprivaēníterapieubiochemickérecidivyneboprogresePSA

Doporuēení/Prohlášení

Androgendeprivaēníterapienenístandardníléēboubiochemické
recidivyneboprogresePSA.
Jejípoužitíanaēasovánímusívycházetzindividuálníhoposouzení
ukonkrétníhopacienta.


5.3.
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LéēbahormonálnĢsenzitivníhometastatickéhokarcinomuprostaty

Doporuēení/Prohlášení

Možnosti kombinace hormonální terapie sdocetaxelem nebo
sabirateronem (plus Prednison/Prednisolon) zásadnĢ zmĢnily
primární léēbu metastatického hormonálnĢ senzitivního
karcinomuprostaty(M1).
NásledujícíbodymajíbýtsouēástíedukacepƎisamotnéandrogen
deprivaēníterapiinebopƎikombinovanéterapii:
x paliativnícharakterterapie;
x vlivnakvalituživota;
x nepƎíznivéúēinky.
Pacientƽmvdobrémcelkovémstavu(ECOG0–1)smetastatickým
(M1),hormonálnĢsenzitivnímkarcinomemprostatybymĢlabýt
nabídnuta možnost doplnĢní androgen deprivaēní terapie
chemoterapiídocetaxelemnebohormonálnímipreparátydruhé
generace.

ST

n ?
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V souēasné dobĢ není jasné, které skupiny pacientƽ nejvíce
profitujízkonkrétníkombinovanéterapie.RozhodnutíoléēbĢje
provedeno v závislosti na preferencích pacienta, vedlejších
úēincíchadoprovázejícíchonemocnĢní.
a) Pokud si pacient zvolí kombinovanou léēbu chemoterapií
aandrogennídeprivací,mábýtpodánídocetaxeluzahájeno
do4mĢsícƽodandrogennídeprivace.MĢlobybýtaplikováno
6cyklƽkaždétƎitýdnyvdávce75mg/m2.
b) Pokud si pacient zvolí kombinovanou léēbu androgenní
deprivací a abirateronem, má být podání abirateronu
zahájenood3mĢsícƽdoandrogennídeprivace.Léēbamábýt
podávánavdávce1000mg/denvkombinacisPrednisonem
neboPrednisolonem(5mg/den).
c) Dƽvodyproukonēeníaplikacemajíbýt:požadavekpacienta,
progreseonemocnĢnínebonetolerovatelnévedlejšíúēinky.
a) Pacientƽm,kteƎínejsouindikovánikekombinovanéléēbĢ,má
býtnavrženaandrogendeprivaēníterapie.
b) Androgenní deprivace mƽže být medikamentózní nebo
chirurgická.
c) Medikamentózní androgenní deprivace mƽže být podávána
ve formĢ monoterapie nebo jako maximální androgenní
blokáda.
d) Deprivace androgenƽ by mĢla být provádĢna nepƎetržitĢ,
pokud hodnota PSA neklesne vprƽbĢhu 7 mĢsícƽ pod
4ng/ml.

e) Pokud hodnota PSA klesne pod 4 ng/ml, mƽže být po
dostateēné edukaci alternativnĢ nabízena intermitentní
androgenníblokáda.
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5.4.

LéēbakastraēnĢrezistentníhokarcinomuprostaty

Doporuēení/Prohlášení

PacientiskastraēnĢrezistentnímkarcinomemprostatymajíbýt
informovánionásledujícím:
x Nelzedosáhnoutvyléēení.
x KdispozicijenĢkolikmožnostíléēby.
PacientƽmsesymptomatickýmprogredujícímonemocnĢnímpƎi
probíhající medikamentózní kastraci by mĢly být léēebné
možnosti a léēebný postup doporuēeny a urēeny
interdisciplinárnĢ.
PƎi rozhodování o konkrétní terapii je nutno vzít vúvahu
následujícífaktory:
x
Symptomy;
x
Nežádoucíúēinkyléēebnýchmetod;
x
Preferencepacienta;
x
Komorbidity,pƎedpokládanoudélkuživotaakvalituživota;
x
Dynamikuprogrese;
x
Lokalizaci metastáz a celkový rozsah nádorového
onemocnĢní.
Indikace k podání chemoterapie z hlediska její únosnosti není
jednoznaēnĢdefinovaná.
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GeriatrickévyšetƎeníjevhodnépƎirozhodovánípƎedzahájením
protinádorovéterapieupolymorbidníchpacientƽnad70let.
U pacientƽ s progredujícím onemocnĢním, kteƎí podstupují
chirurgickou,nebomedikamentózníkastracijetƎebakontrolovat
hladinutestosteronuvséru.

4

ST
EK

ST
EK

100%


5.4.1.

PrimárníléēbauasymptomatickýchnebomírnĢsymptomatickýchpacientƽ

Doporuēení/Prohlášení

Pacientƽm s kastraēnĢ rezistentním, asymptomatickým nebo
mírnĢsymptomatickýmprogredujícímkarcinomemprostatybez
prƽkazumetastáznazobrazovacíchvyšetƎeníchmábýtnabídnut
vyēkávacípostuppƎizachováníandrogennídeprivace.
Pacientƽm s metastatickým, kastraēnĢ rezistentním,
asymptomatickýmnebomírnĢsymptomatickýmaprogredujícím
karcinomem prostaty na androgenní deprivaci je možné
nabídnout zmĢnu léēby po edukaci o potenciálních pƎínosech
anežádoucíchúēincích.
MĢl by být zvážen potenciální pƎínos a nežádoucí úēinky
jednotlivýchterapeutickýchmodalit.
Pokud se pacient s metastatickým, kastraēnĢ rezistentním,
asymptomatickýmnebomírnĢsymptomatickýmaprogredujícím
onemocnĢním rozhodne odmítnout vyēkávací strategii
aupƎednostní zmĢnu léēby, má být nabídnuta jedna
znásledujícíchmožností:
(abecednĢƎazeno)
• abirateron(vkombinacisPrednisonem/Prednisolonem);
• docetaxel;
• enzalutamid.
Prorozlišenímožnostíléēbyviz5.32a5.33.
Pacientƽm s metastatickým, kastraēnĢ rezistentním,
asymptomatickýmnebomírnĢsymptomatickýmaprogredujícím
onemocnĢním by mĢla být nabídnuta jako primární léēba
(abecednĢƎazeno)
•
abirateron(vkombinacisPrednisonem/Prednisolonem)
nebo
•
enzalutamid.
Pacientƽm s metastatickým, kastraēnĢ rezistentním,
asymptomatickýmnebomírnĢsymptomatickýmaprogredujícím
onemocnĢnímmƽžebýtnabídnutdocetaxeljakoprimárníléēba.
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5.4.2.

Prvoliniováléēbasymptomatickýchpacientƽ

Doporuēení/Prohlášení

Pacientƽm s metastatickým, kastraēnĢ rezistentním,
symptomatickým progredujícím onemocnĢním v dobrém
výkonnostnímstavumábýtnabídnutasystémováléēbajakoléēba
primární, v pƎípadĢ potƎeby v kombinaci se symptomatickou
apodpƽrnouléēbou.
Prorozlišenímožnostíléēbyviz5.35,5.36,5.37.
U pacientƽ s metastatickým, kastraēnĢ rezistentním,
symptomatickýmaprogredujícímonemocnĢnímbymĢlbýtjako

GRADE
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primární léēba nabízen docetaxel ve dvou nebo tƎítýdenním
režimudávkování.
Pacientƽmsmetastatickým,kastraēnĢrezistentním,
symptomatickýmaprogredujícímonemocnĢnímneúnosným
kléēbĢdocetaxelemmƽžebýtnabídnuto:
(abecednĢseƎazeno)
x abirateron(vkombinacisPrednisonem/Prednisolonem)
nebo
x enzalutamidjakoprimárníléēba.
Pacienti mají být informováni, že v registraēní studii byli léēeni
pouzepacientislehkýmisymptomy.
Pacientƽm s kastraēnĢ rezistentním, symptomatickým,
progredujícím onemocnĢním skostními metastázami, bez
prƽkazu mĢkkotkáŸových zválených metastáz, a neúnosným
kléēbĢ docetaxelem lze nabídnout jako primární léēbu radiumͲ
223.
Pacientƽm s kastraēnĢ rezistentním, symptomatickým,
progredujícím onemocnĢním azhoršeným celkovým stavem
(ECOG ш 2, Karnofsky index <70) má být nabídnuta
symptomatickáterapie.
Pacientƽm s kastraēnĢ rezistentním, progredujícím
onemocnĢním a zhoršeným celkovým stavem (ECOG ш 2,
Karnofsky index < 70) mƽže být navíc nabídnuta jako primární
léēbaještĢjednaznásledujícíchmožností:
(abecednĢseƎazeno)
x abirateron(vkombinacisPrednisonem/Prednisolonem);
• chemoterapie, pokud je zhoršený celkový stav hlavnĢ
vdƽsledkumetastatickéhokarcinomuprostaty;
• enzalutamid;
• radiumͲ223ukostníchmetastáz;
steroidy(Dexamethason,Prednisolon,Prednison).
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Druholiniováléēba

Vdoporuēeníchprodruholiniovouléēbunejsourozlišovániasymptomatiētíasymptomatiētípacienti.
SouēasnéstudiezahrnujíobĢskupinypacientƽ.
5.4.3.1.

DruholiniováléēbapoDocetaxelu

Doporuēení/Prohlášení

Pacientƽm s kastraēnĢ rezistentním, progredujícím
onemocnĢním v dobrém celkovém stavu po chemoterapii
Docetaxelem má být vpƎípadĢ potƎeby nabídnuta jedna
znásledujících možností léēby v kombinaci se symptomatickou
apodpƽrnouléēbou:
(abecednĢseƎazeno)
• abirateron(vkombinacisPrednisonem/Prednisolonem);
• cabazitaxel;
• enzalutamid;
• RadiumͲ223pƎikostníchmetastázách.
Prorozlišenímožnostíléēbyviz5.41až6.53.
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Pacientƽm s kastraēnĢ rezistentním, progredujícím
onemocnĢním v dobrém celkovém stavu po chemoterapii
Docetaxelemmƽžebýtnabídnut:
(abecednĢseƎazeno)
x abirateron(vkombinacisPrednisonem/Prednisolonem)
nebo
x enzalutamid.
VpƎíslušnépilotnístudiibyloprokázánoprodlouženídobypƎežití.
Pacientƽm s kastraēnĢ rezistentním, progredujícím
onemocnĢním v dobrém celkovém stavu po chemoterapii
DocetaxelemmƽžebýtnabídnutCabazitaxel.
PilotnístudieukázalaprodlouženídobypƎežití.
Pacientƽm s kastraēnĢ rezistentním, progredujícím
onemocnĢním v dobrém celkovém stavu po chemoterapii
DocetaxelemmƽžebýtpƎipƎítomnostipouzekostníchmetastáz
podánoradiumͲ223.
PilotnístudieukázalaprodlouženídobypƎežití.
Pacientƽm s kastraēnĢ rezistentním, progredujícím
onemocnĢnímpochemoterapiiDocetaxelemvhoršímcelkovém
stavu (ECOG ш 2) mƽže být kromĢ symptomatické léēby,
nabídnutajednazmožností:
(abecednĢseƎazeno)
• abirateron(vkombinacisPrednisonem/Prednisolonem);
x chemoterapie, pokud je zhoršený celkový stav, zpƽsoben
pƎedevšímmetastatickýmkarcinomemprostaty;
• enzalutamid;
• RadiumͲ223pƎimetastázáchvkostech;
x steroidy(Dexamethason,Prednisolon,Prednison).
U pacientƽ s kastraēnĢ rezistentním, progredujícím
onemocnĢním v dobrém celkovém stavu, po vyēerpání
doporuēených léēebných možností (viz Doporuēení 5.40), mƽže
být nabídnuta terapeutická observaēní studie s LutetiumͲ177Ͳ
PSMAnazákladĢdoporuēenímultidisciplinárníhoonkologického
týmu.3
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5.4.3.2.

DruholiniováterapiepoléēbĢcílenénaandrogenníreceptor

Doporuēení/Prohlášení

Pacientƽm s kastraēnĢ rezistentním, progredujícím
onemocnĢním v dobrém celkovém stavu po prvoliniové terapii
cílené na androgenní receptory mƽže být nabídnuta sekvenēní
terapie s použitím jednoho z dalších úēinných lékƽ (docetaxel,
pƎípadnĢRaͲ223pƎineúnosnostidocetaxelu),nevšakhormonální
preparátydruhégenerace.
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Léēbakostníchmetastáz

Doporuēení/Prohlášení

Léēba symptomatických kostních metastáz má být souēástí
komplexní onkologické léēby (viz doporuēení 5.37, 5.39, 5.40,
5.43, 5.44). Pacientƽm s kostními metastázami má být navíc
nabídnutajednanebovíceznásledujícíchmožnostíléēby:
x lékyprotibolesti;
x lokálníradiace,vizdoporuēení5.48;
x chirurgickýzákrok(obvyklevkombinacisozaƎováním);
x bisfosfonáty;
x monoklonálníprotilátkadenosumab;
x RadiumͲ223;
x konkrétní indikace a omezení u jednotlivých preparátƽ, viz
níže.
Lokální zevní ozáƎení má být u kostních metastáz použito
vnásledujícíchsituacích:
• trvalálokalizovanákostníbolest;
• hrozícímíšníkomprese(pƎípadnĢpochirurgickémzákroku);
• pochirurgickéstabilizaci;
x zvýšenérizikozlomeniny.
Radionuklidy mohou být použity pro léēbu bolesti
umnohoēetných kostních metastáz v kastraēnĢ rezistentním
stadiu. Léēba radiemͲ223 vede k prodloužení pƎežití u pacientƽ
vdobrém celkovém stavu (ECOG ч 2) bez prƽkazu viscerálních
metastáz.
Bisfosfonáty by nemĢly být používány k prevenci komplikací
kostníchmetastázvhormonálnĢsenzitivnífázi.
VsouēasnédobĢnelzehodnotitúēinekDenosumabuvtétofázi
onemocnĢní.
a) kyselinazoledronová

b) jinébisfosfonátyadenosumab
Jako prevence komplikací kostních metastáz vkastraēnĢ
rezistentní fázi onemocnĢní, má být nabízena monoklonální
protilátkadenosumabneboKyselina zoledronová s vysvĢtlením
jejichpƎínosuirizik.
Jako prevence ēelistní osteonekrózy má být provedeno pƎed
podánímBisfosfonátƽneboDenosumabu
• zubnímvyšetƎeníasanacífokusƽa
• instrukcíamotivacípacientakudržovánínadprƽmĢrnéústní
hygieny.
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5.6.

Podpƽrnáapaliativníterapie

5.6.1.

Profylaktická/podpƽrnáléēbabĢžnýchnežádoucíchúēinkƽsouvisejícíchsléēbou

5.6.1.1.

Operativa

Doporuēení/Prohlášení

NejēastĢjšínežádoucíúēinkyporadikálníprostatektomiimajíbýt
léēenynásledovnĢ:
• erektilnídysfunkce:vizdoporuēenívkapitole6,
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„Rehabilitaceanáslednápéēe,kvalitaživota“;
• inkontinence:vizdoporuēenívkapitole6,
„Rehabilitaceanáslednápéēe,kvalitaživota“;
• strikturauretry:možnákonzervativnínebochirurgickáléēba.
a) Po lymfadenektomii má být provedeno ultrazvukové
vyšetƎení – v pƎípadĢ potƎeby doplnĢné o Dopplerovské
vyšetƎení–prodiagnostikulymfokély.
b) Lymfokéla po lymfadenektomii má být léēena, pokud je
symptomatickánebozpƽsobujekompresicév.
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5.6.1.2.

Radioterapie

Doporuēení/Prohlášení

Medikamentózní prevence nežádoucích úēinkƽ radiaēní terapie
nenívsouēasnédobĢmožná.
a) Akutníproktitidamƽžebýtléēenatopickypomocísukralfátu,
butyrátunebohydrokortizonu.

b) Léēbaprƽjmumábýtsymptomatická.

ْْْْ

?


5.6.1.3.

Androgendeprivaēníterapie

Doporuēení/Prohlášení

Pacienti by mĢli být informováni o možnostech léēby typických
aēastýchnežádoucíchúēinkƽandrogendeprivaēníterapie.

EK

EK

98%


5.6.1.4.

Chemoterapie

Doporuēení/Prohlášení

Podpƽrná léēba nežádoucích úēinkƽ chemoterapie by mĢla
respektovataktuálnĢdostupnévĢdecképoznatky.
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5.6.2.

Paliativnípéēe

Doporuēení/Prohlášení

Cílem paliativní péēe je zlepšit kvalitu života prostƎednictvím
úēinnéléēbyomezujících
symptomƽ, psychosociální podpory a pomoci sduchovními
otázkami.
MeziēastépƎíznakyupacientƽspokroēilýmkarcinomemprostaty
patƎí bolest, únava, úbytek hmotnosti, úzkost, deprese
asymptomy související spostiženými orgány (napƎ. ochrnutí
aretencemoēi).
Možnost paliativní péēe má být s pacientem a jeho pƎíbuznými
konzultovánakomplexnĢavranéfázi.
MezinĢpatƎí:
a) Informace o všech dostupných peēovatelských službách
(svépomocné skupiny, ambulantní péēe, ústavní péēe,
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ambulantníhospicovéslužby,lƽžkovéústavy,specializovaná
ambulantní paliativní péēe, nemocniēní paliativní péēe,
paliativnípéēe).
b) Informaceovšechléēebnýchmetodách.
c) PƎípravakomplexníholéēebnéhoplánusohledemnaosobní
preferencepacienta.
a) Rozhodnutí o strategii léēby má probĢhnout na
interdisciplinárníamultioborovéúrovni.
b) PacientovibymĢlbýtkdispozicimultidisciplinárnípaliativní
tým.
a) Farmakologická léēba nádorové bolesti má být založena na
schématuWHO.
b) V souvislosti spaliativní léēbou bolesti má být zváženy
inemedikamentózní (vēetnĢ polohování, lymfodrenáží,
aktivaēní péēe) apsychosociální (psychologická, event.
možnostpastoraēnípéēe)pƎístupy.
Informaceofyzickémapsychickémstavu,jakojeúzkost,neklid,
deprese, dyspnoe, mají být pravidelnĢ registrovány a má být
poskytnutaodpovídajícípéēealéēba.
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Klinickáotázkaē.6–Rehabilitaceanáslednádispenzarizace
P:VšichnipacientipokurativníléēbĢ
I:Rehabilitace,léēbapoͲradiaēníchdysfunkcí
C:OstatníbĢžnĢdostupnéléēebnépostupy
O:ObnoveníúēastivnormálnímspoleēenskémživotĢ,obnoveníschopnostipracovat(resocializace)
6.1.

RehabilitacepokurativníléēbĢ

Doporuēení/Prohlášení

Pacient po lokální terapii má být informován orehabilitaci
specificképrodanouléēbu,zejménaveformĢnáslednépéēe.
RehabilitaceporadikálníprostatektomiijezamĢƎenana:
léēbu pooperaēních dysfunkcí zejména inkontinence
moēiaerektilnídysfunkce;
x obnovufyzickýchaduševníchschopností;
x obnovení úēasti v normálním spoleēenském životĢ;
vpƎípadĢ, že je pacient stálevýdĢleēnĢ ēinný,
rehabilitace zamĢƎená na zachování, nebo obnovení
schopnostipracovat.
b) RehabilitaceporadioterapiijezamĢƎenana:
x léēbu poͲradiaēních dysfunkcí, zejména poruch funkce
moēovéhomĢchýƎenebostƎevaaerektilnídysfunkce;
x obnovufyzickýchaduševníchschopností;
x obnovení úēasti v normálním spoleēenském životĢ;
vpƎípadĢ, že je pacient stále výdĢleēnĢ ēinný,
rehabilitace zamĢƎená na zachování, nebo obnovení
schopnostipracovat.
RehabilitacebymĢlabýtƎízenaurologem,vpƎípadĢvýznamných
komorbiditmultidisciplinárnímzpƽsobemazapomocikonceptƽ
multimodálníterapie
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Pooperaēnímoēováinkontinenceporadikálníprostatektomiimá
býtléēenanazákladĢmultimodálníchkonceptƽ.
Základemléēbystresovéinkontinencemábýtfyzioterapie.Mají
být rovnĢž vylouēeny jiné formy inkontinence, v pƎípadĢ jejich
výskytumajíbýtléēeny.
a) ErektilnídysfunkcepokurativníléēbĢmohoubýtléēeny
inhibitoryPDEͲ5,vakuovoupumpou,intrakavernózními
injekceminebointrauretrálnímiprostaglandiny
(aldoprostadil)vkombinacisfyzioterapeutickýmcviēením.
b) PƎiléēbĢerektilnídysfunkcebymĢlbýtnejdƎívepoužit
inhibitorPDEͲ5.VpƎípadĢneúēinnostiléēbyinhibitorem
PDEͲ5bymĢlybýtzváženyintrakavernózníinjekcenebo
intrauretrálníprostaglandiny(aldoprostadil)nebopoužití
vakuovépumpysohledemnapreferencepacienta,
vkombinacisfyzioterapeutickýmcviēením.
MábýtvyhodnocenapotƎebapsychoͲonkologicképéēezamĢƎené
na podporu pacienta vprƽbĢhu onkologické léēby avpƎípadĢ
potƎebymajíbýtnabídnutavhodnáopatƎení.
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6.2.

Rehabilitacepropacientypodstupujícíchhormonálníterapii

Doporuēení/Prohlášení

CílemrehabilitacebĢhemhormonálníterapieje:
x léēbavedlejšíchúēinkƽterapie;
x zachování nebo obnovení fyzických aduševních
schopností;
x obnovení úēasti v normálním spoleēenském životĢ;
pokud je pacient stále výdĢleēnĢ ēinný, pomoc pƎi
zachováníneboobnoveníschopnostipracovat.
Pacientƽm užívajícím hormonální léēbu má být doporuēena
rehabilitacesezamĢƎenímnadostatekpohybu.

nn


6.3.

Rehabilitacepropacientyvpaliativnífáziléēby

Doporuēení/Prohlášení

I v nekurabilní situaci by mĢla být doporuēena rehabilitace
zamĢƎenánaovlivnĢnísymptomƽ.

EK

GRADE
ÚroveŸ
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90%


6.4.

DispenzarizacepolokálníkurativníléēbĢ

Doporuēení/Prohlášení

a) Asymptomatiētípacientipolokálníkurativníterapiimajíbýt
vyšetƎenido12týdnƽpoukonēeníléēby.
b) U asymptomatických pacientƽ by mĢla být vyšetƎení
opakovánaētvrtletnĢvprvníchdvouletech,dvakrátroēnĢ
vetƎetímaētvrtémroceavroēníchintervalechodpátého
roku.
U asymptomatických pacientƽ po kurativní léēbĢ, má
dispenzarizacespoēívatvkontrolehodnotPSAvséru.
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UpacientƽbezbiochemickérecidivyneníDREvyšetƎenírutinnĢ
indikovánovrámcisledováníkarcinomuprostaty
ZobrazovacímetodymajíbýtpoužíványpouzevpƎípadĢ,žejsou
zvažována terapeutická opatƎení, a/nebo jsou pƎítomny
symptomy.


6.5.
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SubstitucetestosteronupoléēbĢkarcinomuprostaty

Doporuēení/Prohlášení

Substituce testosteronu po kurativní léēbĢ pacienta
skarcinomem prostaty a pƎíznaky hypogonadismu mƽže zlepšit
kvalituživota.
VzhledemkdostupnýmúdajƽmjevsouēasnédobĢnejasnývliv
narizikorecidivykarcinomuprostaty,protobymĢlbýtpacientovi
poskytnut dostatek informací a mĢl by být dƽslednĢ
dispenzarizován.

ْٓٓٓ

ST


6.6.

DispenzarizacevprƽbĢhuandrogendeprivaēníterapie

Doporuēení/Prohlášení

Vrámci3–6mĢsíēníchkontrolvprƽbĢhuhormonálníterapieby
mĢlbýtprovedenodbĢranamnézyafyzikálnívyšetƎení,vēetnĢ
stanoveníhodnotyPSA.
DalšílaboratornídiagnostikabymĢlabýtindikovánaindividuálnĢ
vzávislostinaklinickémobrazuasymptomechpacienta.
O použití zobrazovacích metod v prƽbĢhu sledování má být
rozhodnuto v závislosti na symptomech amožných
terapeutickýchdƽsledcích.
Pokud nejsou tyto skuteēnosti pƎítomny, není použití
zobrazovacíchmetodindikováno.




Klinickáotázkaē.7–Psychosociálníaspektyakvalitaživota
P:Všichnipacientipodstupujícíjakoukolivléēbukarcinomuprostaty
I: Informovanost o všech relevantních léēebných možnostech, o jejich šancích na úspĢch a jejich
pƎípadnýchdopadechnacelkovýstav
C:Srovnánívýsledkƽdefinovanýchskupin
O:Kvalitaživota,psychosociálnípodpora
7.1.

Edukaceaporadenství

Doporuēení/Prohlášení

Pacientovi má být nabídnuto, aby se jeho partner úēastnil
edukaēníchakonzultaēníchpohovorƽ.
BĢhem lékaƎské konzultacemá být pacient informováno všech
relevantních léēebných možnostech popsaných v tomto
doporuēení, ojejich šancích na úspĢch a jejich pƎípadných
dopadechnacelkovýstav.KonkrétnĢjsoudiskutoványúēinkyna
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fyzickývzhled,sexuálníživot(impotence),kontrolaudrženímoēi
astolice(inkontinence)aaspektysebereflexe(„selfͲimage“).
V rámci pohovoru s lékaƎem mají být stanoveny azohlednĢny
individuálnípreference,potƎeby,starostiaobavypacienta.Pokud
pacientvyžadujedalšíinformace,mábýtnabídnutdalšírozhovor.
Pacientmábýtedukovánoexistujícíchinformaēníchmateriálech
pro pacienty skarcinomem prostaty založených na vĢdeckých
dƽkazech.
ProrozhodnutíovolbĢpostupubymĢlpacientbýtinformován
kvalifikovanýmaobecnĢsrozumitelnýmzpƽsobem.
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7.2.

Psychosociálnípodpora

Doporuēení/Prohlášení

Standardizované
dotazníky
umožŸují
zaznamenávat
akvantifikovatkvalituživota.
Pacientovi by mĢla být nabídnuta psychosociální a psychoͲ
onkologická podpora v pƎípadĢ duševních, sexuálních nebo
partnerskýchproblémƽ.
Pacient má být informován o možnosti kontaktovat podpƽrnou
organizaci. Webové stránky Spolkové asociace pro rakovinu
prostaty–https://www.prostatakrebsͲbps.de
obsahujíadresyvšechnĢmeckýchorganizacínapodporurakoviny
prostaty.

SIGN
ÚroveŸ

AWMF
Síla

GRADE
ÚroveŸ
Síla

4

A

EK

EK

EK

97%

4

A

EK


Kompletní klinický doporuēený pro ēasnou detekci, diagnostiku a léēbu jednotlivých stádií
karcinomuprostatyjedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/kdpͲproͲcasnouͲdetekciͲdiagnostikuͲlecbuͲjednotlivychͲstadiiͲ
karcinomuͲprostatyͲfinal.pdf
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Úvod
UPOZORN NÍ:
TENTO MATERIÁL JE KLINICKÝM SOUHRNEM KLINICKÉHO DOPORUENÉHO POSTUPU, KTERÝ MÁ
SLOUŽIT ZDRAVOTNÍKpM JAKO PODKLAD PRO RYCHLÉ KLINICKÉ ROZHODOVÁNÍ. VŠECHNA
DOPORUENÍ JSOU VYTVO\ENA NA ZÁKLAD  NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH V DECKÝCH DpKAZp
VDANÉMASEPODLENÁRODNÍMETODIKYTVORBYKDP.Kompletníklinickýdoporuēenýpostup
pro vēasné odhalení, diagnostiku a léēbu invazivního a metastazujícího karcinomu moēového
mĢchýƎejedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/13ͲvcasneͲodhaleniͲdiagnostikaͲlecbaͲinvazivnihoͲmetastazujicihoͲ
karcinomuͲmocovehoͲmechyreͲfinal.pdf
Nádory moēového mĢchýƎe jsou 7.nejēastĢji diagnostikovaným typem rakoviny u mužƽ, uobou
pohlavítentotypnádorƽklesácelosvĢtovĢna11.místo.CelosvĢtováincidencejeumužƽ9,0aužen
2,2 na 100000 obyvatel za rok. V Evropské unii je prƽmĢrná incidence 19,1 u mužƽ a 4,0 užen.
VEvropĢ byla nejvyšší incidence výskytu standardizovaná dle vĢku v Belgii (31 u mužƽ a6,2 užen)
anejnižšíveFinsku(18,1umužƽa4,3užen).
CelosvĢtovĢ byla v roce 2012 míra úmrtnosti standardizovaná na 3,2 u mužƽ, oproti 0,9 užen (na
100000osob/rok).IncidenceaúmrtnostunádorƽmoēovéhomĢchýƎesevjednotlivýchzemíchliší
vdƽsledkurozdílƽvrizikovýchfaktorech,diagnostickýchpostupechadostupnostiléēby.Rozdílyjsou
všaktakéēásteēnĢzpƽsobenyrƽznýmimetodikamipoužívanýmivestudiíchakvalitousbĢrudatna
národníúrovni.
IncidenceaúmrtnostunádorƽmoēovéhomĢchýƎesevnĢkterýchregistrechsnížila,cožmožnáodráží
snížený dopad rizikových faktorƽ. PƎibližnĢ 75% pacientƽ srakovinou moēového mĢchýƎe má typ
nádorulokalizovanýnasliznici(kategorieTa,karcinominsitu[CIS])nebosubmukózu(kategorieT1).
Umladšíchpacientƽ(<40let)jetotoprocentoještĢvyšší.PacientisTaT1aCISmajívysokouprevalenci
vdƽsledku vysoké ēetnosti dlouhodobého pƎežití a nižšího rizika úmrtí na rakovinu mĢchýƎe
vesrovnánísnádoryT2Ͳ4.
PodrobnáepidemiologickáanalýzajedostupnávplnéverziKDP.

MetodikaametodologietvorbyzdrojovéhoKDP
Prokaždédoporuēeníbyloprovedenohodnocenídƽkazƽ,jehožzáklademjemodifikovanámetodika
GRADE, která obsahuje klíēové prvky: 1. Celková úroveŸ vĢdeckých dƽkazƽ byla použita dle
upravenéhoklasifikaēníhosystémuzOxfordskéhocentrapromedicínuzaloženounadƽkazech(verze
bƎezen 2009), která stanovuje jeden pƎístup k systematizaci tohoto procesu tvorby pro rƽzné typy
klinických otázek; 2. Velikost úēinku (individuální, nebo kombinované efekty); 3. Jistota výsledkƽ
(pƎesnost, konzistence, heterogenita a další statistické nebo studijní faktory); 4. Rovnováha mezi
žádoucími a nežádoucími výsledky; 5. Dopad hodnot a preferencí pacientƽ na intervenci; 6. Jistota
tĢchtohodnotapreferencípacientƽ.
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Všechny výše uvedené klíēové prvky byly základem, pomocí kterého panel tvƽrcƽ dále definoval
hodnocenísílykaždéhodoporuēení.SílakaždéhodoporuēeníjevyjádƎenaslovy„silný“,nebo„slabý“.
Metodika je podrobnĢ popsána v „reportu“ zdrojového KDP, který je spolu se zdrojovým KDP
kdispozicizde.
DetailnĢjšívysvĢtleníklasifikacevĢdeckýchdƽkazƽjeuvedenovplnéverziKDP.
BylaprovedenatransformacedƽkazƽdlemetodikyGRADE,viztabulkaē.1aē.2.

Tabulka1.TransformacestupnĢdƽkazudleOxfordCEBMnaGRADE
Oxford

GRADE

ÚroveŸdƽkazu
1a

1

1b
2a

2

2b
3a

3

Jistotadƽkazƽ
Vysokákvalita/high
StƎední
kvalita/moderate

Nízkákvalita/low

3b

Symbol
ْْْْ

ْْْٓ

ْْٓٓ


4

Velminízká
kvalita/verylow

ْٓٓٓ

5

EK

EK

VysvĢtlení
Další výzkum velmi nepravdĢpodobnĢ
spolehlivostodhaduúēinnosti.

Další výzkum pravdĢpodobnĢ mƽže mít vliv na
spolehlivostodhaduúēinnostiamƽžezmĢnitodhad.
DalšívýzkumvelmipravdĢpodobnĢmádƽležitývlivna
spolehlivostodhaduapravdĢpodobnĢzmĢníodhad.

Jakýkolivodhadúēinnostijevelminespolehlivý.



Tabulka2.TransformacemodifikovanéverzeGRADEdoaktuálníverzeGRADE)
ModifikovanáverzeGRADE



GRADE

Síladoporuēení

Síladoporuēení

Silnépro

SilnédoporuēeníPRO

nn

Silnéproti

SilnédoporuēeníPROTI

pp

Slabépro

SlabédoporuēeníPRO

n?

Slabéproti

SlabédoporuēeníPROTI

p?




zmĢní

Symbol
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Guideline(klinické)otázky/oblasti
Klinický doporuēený postup (KDP) se zabývá komplexním pƎístupem knemocnému skarcinomem
moēovéhomĢchýƎeajezamĢƎennanížeuvedenéklinickéoblasti:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Souhrndƽkazƽoepidemiologiiarizikovýchfaktorech
TNMKlasifikacezhoubnýchnovotvarƽ
Souhrn dƽkazƽ a doporuēení pro primární diagnostiku u nádorƽ moēového mĢchýƎe
spƎedpokládanouinvazídosvaloviny
Léēba
SouhrndƽkazƽadoporuēeníproléēbumetastatickéhoonemocnĢní
Doporuēenípropostupurecidivvjednotlivýchlokalizacích
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Doporuēení
Klinickáotázkaē.1:Souhrndƽkazƽoepidemiologiiarizikovýchfaktorech
P:PacientisnádorymĢchýƎe
I:Diagnostikaaléēebnépostupy
C:Srovnánívýsledkƽ
O:OS,DSS,PFS,komplikace,kvalitaživota,identifikacerizikovýchfaktorƽ

1.1Souhrndƽkazƽoepidemiologiiarizikovýchfaktorech
Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

CelosvĢtovĢ jsou nádory moēového mĢchýƎe 11. nejēastĢji diagnostikovaným
typemrakoviny.

2a

ْْْٓ

Bylo identifikováno nĢkolik rizikových faktorƽ zapƎíēiŸujících výskyt nádorƽ
moēovéhomĢchýƎe.

3

ْْٓٓ

AktivníapasivníkouƎeníjeinadálehlavnímrizikovýmfaktorem,aēkolivincidence
spojenásexpozicísesnižuje.

2a

ْْْٓ

U pacientƽ podstupujících externí radioterapii (EBRT), brachyterapii nebo
kombinaci EBRT a brachyterapie voblasti pánve musí být vprƽbĢhu sledování
zváženozvýšenérizikorozvojerakovinymoēovéhomĢchýƎe.

3

ْْٓٓ

Shrnutídƽkazƽ


Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Doporuēujte pacientƽm pƎestat saktivním kouƎením avyhnout se
kouƎenípasivnímu.

Silné

nn

Informujte pracovníky na potenciálnĢ rizikových pracovištích
opotenciálních kancerogenních úēincích nĢkterých látek, vēetnĢ
délkyexpoziceaobdobílatence.Doporuēujemeaplikovatochranná
opatƎení.

Silné

nn

NepƎedepisujte pioglitazon pacientƽm spƎítomným nádorem
mĢchýƎenebosanamnézounádorumĢchýƎe.

Silné

pp

Doporuēení


1.2Doporuēeníproposuzovánívzorkƽnádoruporadikálnícystektomii
Doporuēení
Uveěte hloubku invaze (kategorie pT2a a pT2b, pT3a apT3b nebo
pT4).

Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Silné

nn
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ZaznamenejtestavokrajƽresekátusezvláštnípozornostívĢnovanou
moēovému mĢchýƎi, prostatĢ, moēovodu, moēové trubici
aperitoneálnímutuku,dĢlozeaokrajƽmpochvy.

Silné

nn

ZaznamenejtecelkovýpoēetodstranĢnýchlymfatickýchuzlin,poēet
pozitivníchlymfatickýchuzlinapƎípadnéextranodálníšíƎenínádoru.

Silné

nn

ŠíƎenídooblastilymfatickéhonebokrevníhoƎeēištĢ,ēiextranodální
postiženímusíbýtpeēlivĢzaznamenáno.

Silné

nn

ZaznamenejtepƎítomnost„carcinomainsitu“.

Silné

nn



Klinická otázka ē. 2: Primární diagnostika u nádorƽ moēového mĢchýƎe
spƎedpokládanouinvazídosvaloviny
P:PacientisesvalovinuinfiltrujícíminádorymĢchýƎe
I:StandardníneboextenzivnílymfadenektomiepƎicystektomii
C:Srovnánívýsledkƽ
O:OS,DSS,PFS,komplikace,kvalitaživota

2.1PrimárnídiagnostikaunádorƽmoēovéhomĢchýƎespƎedpokládanouinvazídosvaloviny
Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

CystoskopiejenezbytnáprodiagnózunádorumĢchýƎe.

1

ْْْْ

Cytologie moēi má vysokou senzitivitu unádorƽ vysokého gradu („highͲgrade“)
vēetnĢ„carcinomainsitu“.

2b

ْْْٓ

Shrnutídƽkazƽ


Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Popište makroskopické rysy tumoru (lokalizaci, velikost, poēet
avzhled) aslizniēní abnormality zachycené bĢhem cystoskopie.
PoužívejtemĢchýƎovýdiagram.

Silné

nn

Biopsii zprostatické uretry odebírejte u tumorƽ postihujících hrdlo
mĢchýƎe, pƎi prokázaném nebo suspektním CIS vmĢchýƎi, jeͲli
pozitivnícytologiemoēibezpƎítomnostividitelnéhotumorunebopƎi
viditelnýchabnormalitáchvprostatickéuretƎe.

Silné

nn

NebylaͲli biopsie odebrána bĢhem první transuretrální resekce,
odebertejibĢhemresekcedruhé(bĢhemēasnéreTURB).

Silné

nn

Ženy, u kterých plánujete následnou ortotopickou náhradu
moēovéhomĢchýƎe,informujteonutnostihistologickéhovyšetƎení
hrdlamĢchýƎeaokrajƽuretry.

Silné

nn

Doporuēení
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Histologickýnálezztransuretrálníresekcemusíobsahovatinformace
o stupni diferenciace (grade), o hloubce invaze, aopƎítomnosti
laminapropriaasvalovinydetruzoru.

nn

Silné


2.2Urēenírozsahu(„staging“)invazivníchnádorƽmoēovéhomĢchýƎe
Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

Zobrazovací metody jako souēást stagingu u svalovinu infiltrujících nádorƽ
moēového mĢchýƎe (MIBC) pƎinášejí informace o prognóze a pomáhají pƎi volbĢ
správnéholéēebnéhopostupu.

2b

ْْْٓ

VsouēasnédobĢnemámekdispozicidostateēnádatapodporujícívyužití„diffusionͲ
weighted imaging“ (DWI) a 18FͲfluorodeoxyglukozovéͲpozitron emisní
tomografie/poēítaēovétomografie(FDGͲPET/CT)uMIBC.





DiagnózauroteliálníhokarcinomuhorníchmoēovýchcestjezaloženánaCTurografii
aureteroskopii.

2

ْْْٓ

Shrnutídƽkazƽ




Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Upacientƽ s prokázaným svalovinu infiltrujícím tumorem proveěte
poēítaēovoutomografii(CT)hrudníku,bƎichaapánvejakooptimální
stagingovoumetodu.

Silné

nn

CT urografie (CT ledvin s kontrastní látkou a vyluēovací fází) je
doporuēována k posouzení stavu horních moēových cest
akposouzenírozsahuonemocnĢní.

Silné

nn

Diagnostická ureteroskopie a biopsie k posouzení stavu horních
moēovýchcestjeindikovánapouzevsituacích,kdyzjištĢnývýsledek
mƽžeovlivnitvýslednouléēbu.1

Silné

nn

Magnetickou rezonanci (MRI) použijte v situacích, kdy je CT
kontraindikovánovzhledemkalergiinakontrastnílátkuneboriziku
radiaēnízátĢže(napƎ.tĢhotenství).

Silné

nn

Použijte CTneboMRIprourēení rozsahu lokálnĢ pokroēiléhonebo
metastatického nádoru mĢchýƎe u pacientƽ, u kterých je zvažován
radikálníoperaēnívýkon.

Silné

nn

PoužijteCTkzáchytuplicníchmetastáz.VýsledkyCTaMRIpƎiurēení
rozsahulokálníhoonemocnĢníapƎizáchytumetastázvdutinĢbƎišní
jsousrovnatelné.

Silné

nn

Doporuēení




1

Diagnostikaureteroskopiíjeindikovánavsituacích,kdyjedƽvodnépodezƎenínazákladĢvýsledkƽpƎedchozích
ménĢinvazivníchvyšetƎení.
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2.3Posouzenízávažnostikomorbiditpacienta
Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

ChronologickývĢkneníproposuzovánícelkovéhostavupacientazásadní.

3

ْْٓٓ

Skóre hodnotící komorbidity zamĢƎené speciálnĢ na pacienty sdiagnostikovaným
nádoremmĢchýƎebybyloužiteēné.

3

ْْٓٓ

Shrnutídƽkazƽ


Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Rozhodnutí o volbĢ moēový mĢchýƎ šetƎícího postupu / radikální
cystektomie je u starších/geriatrických pacientƽ založeno na
posouzenírozsahunádoruazávažnostikomorbidit.

Silné

nn

ZávažnostkomorbiditposuzujtenazákladĢvalidovanýchdotazníkƽ,
jako je „Charlson comorbidity index“. ASA skóre (The American
Association of Anesthesiologists score) není pro toto posouzení
vhodné.2

Silné

pp

Doporuēení


2.4ShrnutídƽkazƽopoužitímarkerƽkdiagnosticeinvazivníchnádorƽmoēovéhomĢchýƎe
Shrnutídƽkazƽ

Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

3

ْْٓٓ

VsouēasnédobĢnelzekrozhodnutíoterapiipoužítmolekulárnímarkery.3



Klinickáotázkaē.3:Léēba
P:PacientisnádorymĢchýƎe
I:LéēebnépostupydlestádiaonemocnĢníT3aT4
C:Srovnánívýsledkƽ
O:OS,DSS,PFS,komplikace,kvalitaživota

3.1DoporuēenípropacientyposelháníléēbysvalovinuneinfiltrujícíhonádorumoēovéhomĢchýƎe
Doporuēení
Diskutujte s pacientem okamžitou radikální cystektomii u všech T1
nádorƽ s vysokým rizikem progrese (napƎ. nádory vysokého gradu,

Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Silné

nn


2

 ASA skóre je v eské republice standardnĢ využíváno anesteziology, je nezbytné pro urēení rozsahu
pƎedoperaēníhovyšetƎenípƎedradikálnícystektomií.
3
ZhodnoceníexpresePDLͲ1receptorƽjepožadovánopƎednasazenímimunoterapiejakoléēbyvprvnílinii.
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carcinoma in situ, ēi nádory vĢtšího rozsahu, jak je uvedeno
u„Doporuēeníproléēbusvalovinuneinfiltrujícíchnádorƽmoēového
mĢchýƎe“).
NabídnĢte radikální léēbu všem pacientƽm sT1 nádory po selhání
intravezikálníléēbyBCGvakcínou(„BCGͲunresponsivetumours“).

Silné

nn

Pacientƽm po selhání BCG vakcíny („BCGͲunresponsive tumours“),
kteƎí nejsou kandidáti radikální cystektomie vdƽsledku komorbidit,
nabídnĢte záchovné postupy (intravezikální chemoterapii,
mikrovlnami indukovanou intravezikální termochemotermoterapii,
intravezikální chemoterapii sEMDA, intravezikální nebo systémovou
imunoterapii;preferovanĢvrámciklinickýchstudií).

Slabé

n?


3.2 Souhrn dƽkazƽ a doporuēení pro neoadjuvantní léēbu u pacientƽ se svalovinu infiltrujícími
nádorymĢchýƎe
Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

Neoadjuvantní kombinovaná chemoterapie na bázi cisplatiny zlepšuje celkovém
pƎežití(OS)(o8%po5letech).

1a

ْْْْ

NejvýraznĢjšípƎínosneoadjuvantníchemoterapieproOSlzepozorovatupacientƽ
sodpovĢdínaléēbu;ahlavnĢutĢch,kteƎívykazujíúplnouodpovĢě(pT0N0).

2

ْْْٓ

V souēasné dobĢ je testována ve studiích fáze II a III neoadjuvantní aplikace
imunoterapie pomocí „checkpoint“ inhibitorƽ, vmonoterapii, nebo vkombinacích.
Prvnívýsledkyjsouslibné.





Stále neexistuje metoda umožŸující identifikaci pacientƽ, kteƎí budou profitovat
zneoadjuvantníchemoterapie.Genetickémarkeryvrámcipersonalizovanémedicíny
by vbudoucnu mĢly usnadnit výbĢr pacientƽ pro neoadjuvantní chemoterapii
avybratty,kteƎíbudounaléēbuodpovídat.





Výsledky neoadjuvantní chemoterapie jsou ovlivnĢny a limitovány výbĢrem
pacientƽ,rozvojemoperaēníchtechnikapoužitýmikombinacemicytostatik.

3

ْْٓٓ

Shrnutídƽkazƽ


Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

NabídnĢte neoadjuvantní terapii pacientƽm s T2ͲT4a, N0M0
nádorem mĢchýƎe. V tomto pƎípadĢ vždy použijte kombinovanou
chemoterapiinabázicisplatiny.

Silné

nn

Nedoporuēujteneoadjuvantníchemoterapiipacientƽm,kteƎínejsou
únosníprokombinovanouchemoterapiinabázicisplatiny.

Silné

pp

Neoadjuvantní imunoterapii navrhujte pouze v rámci klinických
studií.

Silné

nn

Doporuēení
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3.3SouhrndƽkazƽadoporuēenípropƎedoperaēníapooperaēníradioterapii
Shrnutídƽkazƽ

Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

Nejsou kdispozici data, která by prokazovala, že pƎedoperaēní radioterapie 2a
prodlužujepƎežitíuoperabilníhosvalovinuinfiltrujícíhonádorumĢchýƎe(MIBC).

ْْْٓ

PƎedoperaēní radioterapie u operabilního MIBC v25–28 frakcích (1,8–2,0 Gy na 2
frakci)vedepo4–6týdnechk„downstagingu“.

ْْْٓ

Limitované dƽkazy podporují použití pƎedoperaēní radioterapie kesnížení rizika 3
lokálnírecidivyMIBCporadikálnícystektomii.

ْْٓٓ


Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Nedoporuēujte pƎedoperaēní radioterapiiu pacientƽ soperabilními
svalovinu infiltrujícími nádory mĢchýƎe, protože dosáhne pouze
snížení rozsahu nádoru (downstaging), ale nevede k prodloužení
pƎežití.

Silné

pp

Nedoporuēujte pƎedoperaēní radioterapii pacientƽm, ukterých je
plánovánaradikálnícystektomiesderivacímoēi.

Silné

pp

Doporuēení


3.4Souhrndƽkazƽadoporuēeníproradikálnícystektomiiaderivacimoēi
Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

UpacientƽsMIBCjeradikálnícystektomiekurativníléēbouvolby.

3

ْْٓٓ

Vyšší poēet výkonƽ provádĢných nadaném pracovišti pravdĢpodobnĢ zvyšuje
kvalitupéēeasnižujeperioperaēnímortalituamorbiditu.

3

ْْٓٓ

SouēástíradikálnícystektomiejeodstranĢníregionálníchlymfatickýchuzlin.

3

ْْٓٓ

Existují data podporující skuteēnost, že extenzivní lymfadenektomie (LND)
(vesrovnání se standardní nebo limitovanou LND) zlepšuje pƎežití po radikální
cystektomii.

3

ْْٓٓ

NeexistujípƎesvĢdēivédƽkazyurēujícíoptimálnírozsahlymfadenektomie.

2a

ْْْٓ

Radikální cystektomie nemusí u žádného z pohlaví zahrnovat ve všech pƎípadech
odstranĢní celé moēové trubice. Ponechaná moēová trubice mƽže sloužit
kvyprazdŸováníortotopickénáhradymoēovéhomĢchýƎe.Kmoēovéderivacimohou
býtvyužíványsegmentyterminálníhoileanebotraēníku.

3

ْْٓٓ

ZvolenátechnikaderivacemoēineovlivŸujeonkologickévýsledky.

3

ْْٓٓ

Shrnutídƽkazƽ
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Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

Laparoskopickácystektomiearobotickyasistovanácystektomiejsourealizovatelné,
ale stále zkoumané postupy. Nejlépe ovĢƎenou metodou je otevƎená radikální
cystektomie.4

3

ْْٓٓ

Použití prodloužené profylaxe signifikantnĢ snižuje výskyt tromboembolických
komplikacíporadikálnícystektomii.

3

ْْٓٓ

RadikálnícystektomiejemetodouvolbyiupacientƽsMIBCstarších80let.

3

ْْٓٓ

VýskytchirurgickýchkomplikacíjeovlivnĢnkomorbiditami,vĢkem,pƎedchozíléēbou
nádoru mĢchýƎe nebo jinými onemocnĢními malé pánve, poētem výkonƽ
provádĢnýchoperatéremizdravotnickýmpracovištĢmazvolenýmtypemderivace
moēi.

2

ْْْٓ

Výskytchirurgickýchkomplikacívsouvislostisradikálnícystektomiíaderivacímoēi
bymĢlbýtregistrovánpomocíjednotnéhoklasifikaēníhosystému.VsouēasnédobĢ
jeprotentovýkonnejvhodnĢjšísystémdleClaviena.

2

ْْْٓ

Shrnutídƽkazƽ


Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Neodkládejte provedení radikální cystektomie o více než 3mĢsíce,
protožetozvyšujerizikoprogreseanádorovĢspecifickémortality.

Silné

pp

Výkon by mĢl být soustƎedĢn na urologická pracovištĢ provádĢjící
minimálnĢ10,lépe>20radikálníchcystektomiízarok.

Silné

nn

DoporuēujteradikálnícystektomiiunádorƽklasifikovanýchjakoT2Ͳ4a,
N0M0; respektive u vysoce rizikových nádorƽ neinvadujících do
svaloviny.

Silné

nn

Proveětelymfadenekomiijakointegrálnísouēástradikálnícystektomie.

Silné

nn

Nezachovávejteuretru,jsouͲliokrajepozitivní.

Silné

pp

PƎed radikální cystektomií informujte pacienta o benefitech
apotenciálních rizicích všech alternativních postupƽ. Výsledné
rozhodnutí má být založeno na vyvážené diskusi mezi motivovaným
pacientemaoperatérem.

Silné

nn

Nenabízejte ortotopickou náhradu mĢchýƎe pacientƽm snádorem
vuretƎenebonaúrovnipƎerušeníuretry.

Silné

pp

PƎípravastƎevapƎedvýkonemnenínezbytná.„Fasttrack“opatƎenínebo
ERASprotokolmohouurychlitobnovustƎevnípasážepovýkonu.

Silné

nn

Doporuēení


4

 Dle konsenzuálního názoru týmu tvƽrcƽ KDP pƎináší použití minimálnĢ invazivních výkonƽ minimálnĢ
srovnatelné výsledky spƎíznivým vlivem na komplikace vēasném pooperaēním období. Podstatné je, aby byl
výkonprovádĢnzkušenýmoperatérem.Robotickyasistovanáradikálnícystektomieneník30.6.2020zaƎazena
mezivýkonyhrazenézveƎejnéhozdravotníhopojištĢní.
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Doporuēení
Podejtepacientƽmporadikálnícystektomiifarmakologickouprofylaxi
tromboembolických komplikací, jako jsou nízkomolekulární hepariny.
LéēbajezahájenaprvnídenpƎedvýkonemapokraēujepodobu4týdnƽ.

Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Silné

nn


3.4.1Souhrndƽkazƽadoporuēeníprozachovánísexuálníchfunkcívsouvislostiscystektomiíumužƽ
Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

VĢtšina pacientƽ motivovaných kzachování sexuálních funkcí bude profitovat
zesexuálnífunkcešetƎícíchoperaēníchpostupƽ.

2a

ْْْٓ

U žádného zesexuální funkce šetƎících postupƽ (šetƎících prostatu/ prostatické
pouzdro/semennéváēky/nervy)nebylprokázánlepšíefektprotiostatním,nelze
protodoporuēitpreferencijednéztechnik.

3

ْْٓٓ

Shrnutídƽkazƽ


Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Nenabízejte cystektomii se zachováním sexuálních funkcí jako
standardní léēbu u mužƽ se svalovinu infiltrujícími nádory moēového
mĢchýƎe.

Silné

pp

Výkonjeindikovánumužƽmotivovanýchkzachovánísexuálníchfunkcí,
protoževĢtšinaznichmƽževtomtoaspektuzpostupuprofitovat.

Silné

nn

Výkonlzezvažovatpouzeupacientƽs:

Silné

nn

Doporuēení

x
x

nádoremohraniēenýmnamoēovýmĢchýƎ
absencí nádoru v oblasti prostaty, prostatické uretry ahrdla
mĢchýƎe


3.4.2Souhrndƽkazƽadoporuēeníprozachovánípohlavníchorgánƽvsouvislosticystektomiíužen
Shrnutídƽkazƽ

Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

3

ْْٓٓ

DatatýkajícísepánevníorgányšetƎícíradikálnícystektomiezatímnejsoudostateēnĢ
ovĢƎená.


Doporuēení
Nenabízejte cystektomii se zachováním pohlavních orgánƽ jako
standardníléēbuužensinfiltrujícíminádorymoēovéhomĢchýƎe.

Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Silné

pp

316

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 12/2021


Výkonjeindikovánpouzeuženmotivovanýchkzachovánípohlavních
orgánƽ,protožeztohotopostupubudevĢtšinaprofitovat.

Slabé

n?

Výkonlzezvažovatpouzeupacienteks:

Silné

nn

x
x

nádoremohraniēenýmnamoēovýmĢchýƎ
absencínádoruvhrdlemĢchýƎeavmoēovétrubici


3.4.3 Souhrn dƽkazƽ a doporuēení pro laparoskopickou/roboticky asistovanou laparoskopickou
radikálnícystektomii
Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

Roboticky asistovaná radikální cystektomie (RARC) sintrakorporální derivací je
zatížena vĢtšídélkou výkonu (o1–1,5 hodiny) a vyššími náklady, výhodouje ale
kratší doba hospitalizace (o 1–1,5 dne) a menší krevní ztráta ve srovnání
sotevƎenouradikálnícystektomií.

1

ْْْْ

Data týkající se roboticky asistované radikální cystektomie jsou zatížena selekcí
pacientƽ(veprospĢchnižšíchstádií)vesrovnánísotevƎenouradikálnícystektomií.

1

ْْْْ

Rizikokomplikací3.stupnĢ(Grade3)do90dnƽpovýkonujenižšíupacientƽpo
RARCvesrovnánísotevƎenýmvýkonem.

2

ْْْٓ

Ve vĢtšinĢ hodnocených kritérií, vēetnĢ stƎednĢdobých onkologických výsledkƽ
akvality života, nelze zachytit rozdíly mezi roboticky asistovanou aotevƎenou
radikálnícystektomií.

2

ْْْٓ

Zkušenosti operatéra a množství výkonƽ provádĢných daným urologickým
pracovištĢm, nikoliv technika, jsou klíēovými faktory pro dosažení dobrých
výsledkƽuotevƎenéirobotickyasistovanéradikálnícystektomie.

2

ْْْٓ

Zatím jsou stále diskutována doporuēení, jak definovat rizikového pacienta
adostateēnouzkušenostoperatérauRARC.

3

ْْٓٓ

OrtotopickénáhradymĢchýƎenejsoustálepoRARCpoužíványvdostateēnémíƎe,
funkēnívýsledkyintrakorporálnĢvytvoƎenýchneovezikjetƎebadálestudovat.

4

ْٓٓٓ

Shrnutídƽkazƽ


Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Informujte pacienta o výhodách i nevýhodách otevƎené aroboticky
asistovanéradikálnícystektomie,abymohlzvolitoptimálnípostup.

Silné

nn

Volba konkrétního operaēního postupu musí vycházet ze zkušeností
konkrétníhourologickéhopracovištĢ,jaksotevƎenou,taksroboticky
asistovanouradikálnícystektomií.

Silné

nn

Doporuēení
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3.4.4SouhrndƽkazƽadoporuēeníuradikálnĢneresekabilníchnádorƽ
Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

NabídnĢte cystektomii jako paliativní opatƎení upacientƽ sradikálnĢ
inoperabilnímilokálnĢpokroēilýminádory(T4b).

Slabé

n?

NabídnĢtepaliativnícystektomiiupacientƽsesymptomy.

Slabé

n?

Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Silné

pp

Doporuēení


3.4.5Souhrndƽkazƽadoporuēeníprotransuretrálníresekci
Doporuēení
Nenabízejte samotnou transuretrální resekci svalovinu infiltrujícího
nádorumĢchýƎejakokurativnímetodu,jelikožvĢtšinapacientƽztoho
nebudeprofitovat.


3.4.6Souhrndƽkazƽadoporuēeníprozevníradioterapii
Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

Samotná zevní radioterapie je zvažována jako terapeutická možnost pouze
upacientƽneúnosnýchkradikálnícystektomii.Zevníradioterapiemƽžebýtpoužita
jakosouēástmultimodálníchmĢchýƎͲšetƎícíchpostupƽ.

3

ْْٓٓ

Radioterapii lze rovnĢž použít kzastavení krvácení z nádoru, neníͲli možné
dosáhnout kontroly transuretrálním pƎístupem z dƽvodu extenzivního lokálního
rƽstunádoru.5

3

ْْٓٓ

Shrnutídƽkazƽ


Doporuēení
Nedoporuēujteradioterapiijakosamotnoukurativníléēebnoumodalitu
u pacientƽ slokalizovaným svalovinou infiltrujícím karcinomem
moēovéhomĢchýƎe.

Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Silné

pp




5

 Dle konsenzuálního názoru týmu tvƽrcƽ KDP je vhodnĢjší pro pacienty kzastavení krvácení využití metod
intervenēníradiologie.
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3.4.7 Souhrn dƽkazƽ a doporuēení pro systémovou chemoterapii u nemetastatických lokálnĢ
pokroēilýchnádorƽ
Shrnutídƽkazƽ

Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

2a

ْْْٓ

Úplná nebo ēásteēná lokální odpovĢě byla zaznamenána pƎi použití kombinované
systémovéchemoterapienabázicisplatinyjakoprimárníléēbylokálnĢpokroēilých
nádorƽupƎísnĢvybranýchpacientƽ.


Doporuēení
Nedoporuēujte systémovou chemoterapii jako samotnou primární
léēebnou modalitu u pacientƽ slokalizovaným svalovinu infiltrujícím
karcinomemmoēovéhomĢchýƎe.

Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Silné

pp


3.4.8Souhrndƽkazƽadoporuēenípromultimodálníterapii
Shrnutídƽkazƽ

Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

2b

ْْْٓ

U pƎísnĢ vybraných pacientƽ dosahují multimodální mĢchýƎ šetƎící postupy
srovnatelnýchvýsledkƽvdlouhodobémpƎežitíjakoradikálnícystektomie.


Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Doporuēujtemultimodálníléēbu(TMT=trimodálníterapie–zahrnuje
endoskopickou resekci, systémovou chemoterapii aradioterapii) jako
alternativní Ǝešení u vybraných, dobƎe informovaných
aspolupracujících pacientƽ snádory cT2N0M0; zvláštĢ u tĢch, kteƎí
odmítajíradikálnícystektomii.

Silné

nn

Doporuēujteoperaēníintervenci,nebomultimodálníléēbu(TMT)jako
primární kurativní terapeutický pƎístup, jelikož jsou úēinnĢjší než
samotnáradioterapie.

Silné

nn

Doporuēení
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3.4.9Souhrndƽkazƽadoporuēeníproadjuvantníléēbu
Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Doporuēujte adjuvantní systémovou kombinovanou chemoterapii na
bázi cisplatiny u pacientƽ s pT3/4 a/nebo pN+, nebylaͲli podána
neoadjuvantníchemoterapie.6

Silné

nn

Doporuēujte adjuvantní imunoterapii checkpoint inhibitory pouze
vrámciklinickýchstudií.

Silné

nn

Doporuēení



Klinickáotázkaē.4:LéēbametastatickéhoonemocnĢní
1.
2.
3.
4.

P:PacientismetastatickýmonemocnĢnímmoēovéhomĢchýƎe
I:Léēbaprvníadruhélinie
C:Srovnánívýsledkƽposkytovanéléēby
O:OS,DSS,PFS,komplikace,kvalitaživota


4.1SouhrndƽkazƽadoporuēeníproléēbumetastatickéhoonemocnĢní
Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

„Performancestatus“(PS)apƎítomnost,nebonepƎítomnostviscerálníchmetastáz
jsounezávislýmiprognostickýmifaktorypropƎedpovĢědélkypƎežitíproprvnílinii
léēby.

1b

ْْْْ

Prodruhouliniiléēbyjsounegativnímiprognostickýmifaktory:jaternímetastázy,PS
>1anízkáhladinahemoglobinu(<10g/dl).

1b

ْْْْ

Kombinovaná chemoterapie na bázi cisplatiny dosahuje mediánu pƎežití do
14mĢsícƽ. Dlouhodobé pƎežití bez známek onemocnĢní bylo popsáno u~15%
pacientƽsuzlinovýmimetastázamiadobrýmPS.

1b

ْْْْ

Chemoterapie s použitím jednoho agens pƎináší nízké procento obvykle
krátkodobýchodpovĢdí.

2a

ْْْٓ

Kombinovaná chemoterapie na bázi karboplatiny je z hlediska úplných odpovĢdí
apƎežitíménĢúēinnánežkombinacescisplatinou.7

2a

ْْْٓ

Kombinacemi bez použití platiny lze dosáhnout významné odpovĢdi vprvní nebo
vdruhéliniiléēby.

2a

ْْْٓ

Kombinace bez použití platiny nebyly srovnávány se standardní chemoterapií
upacientƽ únosných, nebo neúnosných k aplikaci standardní kombinace
scisplatinou.

4

ْٓٓٓ

Shrnutídƽkazƽ


6

DlekonsenzuálníhonázorutýmutvƽrcƽKDPupacientƽ,kterýmbylapodánaneoadjuvantníchemoterapie,není
zcelavylouēenaaplikaceadjuvantníchemoterapie.RozhodnutímusíbýtposouzenoindividuálnĢ.
7
TýmtvƽrcƽKDPpovažujekombinovanouchemoterapiinabázicisplatinyzastandardnípostup,vizdoporuēení
níže.
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Nebyla definována standardní chemoterapie pro pacienty v tĢžkém stavu
spokroēilýmnebometastatickýmuroteliálnímkarcinomem.

2b

ْْْٓ

OperaēníléēbanásledujícípoēásteēnéneboúplnéodpovĢdinachemoterapiimƽže
uvybranýchpacientƽpƎispĢtkdlouhodobémubeznádorovémupƎežití.

3

ْْٓٓ

Kyselinazoledronováadenosumabbylyschválenyjakopodpƽrnáléēbaupacientƽ
skostními metastázami všech druhƽ nádorƽ vēetnĢ uroteliálních karcinomƽ,
protožesnižujírizikoaoddalujíkostníkomplikace.

1b

ْْْْ

PDͲ1inhibitorpembrolizumabbylnazákladĢvýsledkƽstudiefázeIIIschválenkléēbĢ
pacientƽ s uroteliálními karcinomy progredujícími bĢhem nebo po pƎedchozí
chemoterapiinabáziplatiny.

1b

ْْْْ

PDͲL1 inhibitor atezolizumab byl na základĢ výsledkƽ studie fáze II schválen FDA
kléēbĢpacientƽsuroteliálnímikarcinomyprogredujícímibĢhemnebopopƎedchozí
chemoterapiinabáziplatiny.

2a

ْْْٓ

PDͲ1 inhibitor nivolumab byl na základĢ výsledkƽ studie fáze II schválen kléēbĢ
pacientƽ s uroteliálními karcinomy progredujícími bĢhem nebo po pƎedchozí
chemoterapiinabáziplatiny.

2a

ْْْٓ

PDͲ1inhibitorpembrolizumabbylnazákladĢvýsledkƽstudiefázeIIschválenkléēbĢ
pacientƽ s pokroēilými nebo metastatickými uroteliálními karcinomy, ale
neúnosnýchkprvoliniovéchemoterapiinabázicisplatiny.Použitípembrolizumabu
jelimitovánonaPDͲL1pozitivnípacienty.

2a

ْْْٓ

PDͲL1inhibitoratezolizumabbylnazákladĢvýsledkƽstudiefázeIIschválenkléēbĢ
pacientƽ s pokroēilými nebo metastatickými uroteliálními karcinomy, kteƎí však
nejsouvhodníkprvoliniovéchemoterapiinabázicisplatiny.Použitíatezolizumabu
jelimitovánonaPDͲL1pozitivnípacienty.

2a

ْْْٓ


Doporuēení

Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

Léēbaprvnílinieupacientƽúnosnýchkaplikacicisplatiny



Použijte kombinovanou chemoterapii na bázi cisplatiny v režimu GC
(gemcitabin,cisplatina),pƎednostnĢsaplikacíGͲCSF(„granulocytecolonyͲ
stimulating factor“), HDͲMVAC (high dose methotrexat, vinblastin,
adriamycinacisplatin)sGͲCSF,neboPCG(paclitaxel,cisplatin,gemcitabin).

Silné

nn

Nenabízejtekarboplatinunebokombinaceneobsahujícícisplatinu.

Silné

nn


Prvoliniováléēbaupacientƽneúnosnýchkaplikacicisplatiny
Chemoterapiinabázikarboplatinypoužívejteupacientƽ,kdejevýsledek
PDͲL1negativní.

Silné

nn

Pembrolizumab nebo atezolizumab používejte u PDͲL1 pozitivních
pacientƽ.

Silné

nn


Léēbadruhélinie
Doporuēte checkpoint inhibitory (pembrolizumab, nivolumab)pacientƽm
smetastatickým onemocnĢním progredujícím bĢhem nebo po
kombinovanéchemoterapiinabázicisplatiny.

Silné

nn
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Doporuētekyselinuzoledronovounebodenosumabjakopodpƽrnouléēbu
upacientƽskostnímimetastázami.

Slabé

n?

VinfluninpoužívejtejakonáslednouliniiléēbymetastatickéhoonemocnĢní
pouzevpƎípadech,kdynenímožnáaplikaceimunoterapie,kombinované
chemoterapie,FGFR3ͲinhibitoruanizaƎazenídoklinickéstudie.

Slabé

n?



Klinickáotázkaē.5:Kvalitaživotapacientƽ
P:VšichnipacientisnádorymoēovéhomĢchýƎe
I:PoskytovanáléēbadlestádiaonemocnĢní
C:Srovnáníléēebnýchpostƽ
O:Kvalitaživotapacientƽ,komplikace,délkapƎežití

Oxford

GRADE

ÚroveŸ

ÚroveŸ

Ve srovnání s lidmi bez nádorového onemocnĢní má diagnostika aléēba nádoru
moēovéhomĢchýƎenegativnívlivnakvalituživota.

2a

ْْْٓ

Není prokázán rozdíl v celkové kvalitĢ života mezi pacienty s kontinentní
ainkontinentníderivací.

1a

ْْْْ

UvĢtšinyhodnocenýchskupinpacientƽbylakvalitaživotaporadikálnícystektomii
dobrá,atonezávislenatypumoēovéderivace.

2b

ْْْٓ

Dƽležitým determinantem (subjektivní) kvality života je osobnost pacienta,
schopnostzvládatobtížnésituaceisociálnípodpora.

3

ْْٓٓ

Upacientƽspokroēilýmuroteliálnímkarcinomemrefrakternímnacisplatinumƽže
být pembrolizumab výhodnĢjší z hlediska kvality života ve srovnání sdalší linií
chemoterapie.

1b

ْْْْ

Shrnutídƽkazƽ


Mod.GRADE

GRADE

Síla

Síla

K hodnocení kvality života u pacientƽ se svalovinu infiltrujícími nádory
mĢchýƎepoužívejtevalidovanédotazníky.

Silné

nn

Kontinentníderivacemoēijedoporuēovánaupacientƽ,kteƎínemajízásadní
kontraindikaci. Kontraindikaci pƎedstavuje významná komorbidita,
charakteristikynádorunebopacientovaneschopnostspolupracovat.

Silné

nn

O dosažení dobrých dlouhodobých výsledkƽ rozhoduje: pƎedoperaēní
informovanostpacienta,operaēnítechnikaapeēlivénáslednésledování.

Silné

nn

PoskytnĢte pacientovi srozumitelné a vyēerpávající informace týkající se
potenciálníhopƎínosuivedlejšíchúēinkƽ,abysemohlsprávnĢrozhodnout.
Podporujtepacientakaktivníúēastinarozhodovacímprocesu.

Silné

nn

Doporuēení
Doporuēenítýkajícísekvalitypacientovaživota

322

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 12/2021



Klinickáotázkaē.6:doporuēenípropostupurecidivvjednotlivých
lokalizacích
P:PacientisrecidivounádorumoēovéhomĢchýƎe
I:Léēbadlejednotlivýchlokalizací
C:Srovnánívýsledkƽ
O:Komplikace,kvalitaživota,mortalita

Lokalizace
recidivy

Souhrn
znalostí

Lokální
recidiva

Špatná
prognóza.
LéēbabymĢla
býtvolena
individuálnĢ
dlerozsahu
tumoru.

Vzdálená
recidiva

Špatná
prognóza.

Recidiva
vhorních
moēových
cestách

Rizikovým
faktoremje
mnohoēetné
onemocnĢní
(svalovinu
neinfiltrující
nádor/CIS
nebopozitivní
ureterální
okraje).

Sekundární
nádor
vmoēové
trubici

Staging
aléēbaby
mĢlybýt
stejnéjako
uprimárního
nádoru
uretry.

Oxford

Mod.
GRADE

GRADE

Síla

Síla

ْْْٓ

Doporuēujte
radioterapii,
chemoterapii,
pƎípadnĢoperaēní
léēbu;samostatnĢ,
nebo
vkombinacích.

Silné

nn

ْْْٓ

Navrhujte
systémovou
chemoterapiijako
prvnívolbu,8
zvažujteoperaēní
Ǝešení,jednáͲlise
osolitární
metastázu.9

Silné

nn



PostupujtedleEAU
doporuēenípro
léēbunádorƽ
vhorních
moēovýchcestách
(UTUC).

Silné

nn

ْْٓٓ

PostupujtedleEAU
doporuēenípro
léēbuprimárních
nádorƽmoēové
trubice.

Silné

nn

GRADE
Doporuēení

ÚroveŸ

2b

2b



3

ÚroveŸ


8

VzávislostinaúhradovévyhlášcebudoupƎipadatvúvahuijinétypysystémovéléēby,zejménaimunoterapie.
9
VúvahupƎicházíiradioterapie.
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Kompletní klinický doporuēený postup pro vēasné odhalení, diagnostiku a léēbu invazivního
ametastazujícíhokarcinomumoēovéhomĢchýƎejedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/13ͲvcasneͲodhaleniͲdiagnostikaͲlecbaͲinvazivnihoͲmetastazujicihoͲ
karcinomuͲmocovehoͲmechyreͲfinal.pdf
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SarkomymĢkkýchtkání–diagnostikaaléēba

Klinickýsouhrn


SarkomymĢkkýchtkání–diagnostikaaléēba

AdoptovanýdoporuēenýpostupESMOͲEURACANzroku2018prodiagnostiku,léēbu
Klinickýsouhrn
anáslednoupéēiupacientƽsmĢkkotkáŸovýmiaviscerálnímisarkomy



AdoptovanýdoporuēenýpostupESMOͲEURACANzroku2018prodiagnostikuléēbu
anáslednoupéēiupacientƽsgastrointestinálnímistromálnímitumory
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Úvod
UPOZORN NÍ:
TENTO MATERIÁL JE KLINICKÝM SOUHRNEM KLINICKÉHO DOPORUENÉHO POSTUPU, KTERÝ MÁ
SLOUŽIT ZDRAVOTNÍKpM JAKO PODKLAD PRO RYCHLÉ KLINICKÉ ROZHODOVÁNÍ. VŠECHNA
DOPORUENÍ JSOU VYTOV\ENA NA ZÁKLAD  NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH V DECKÝCH DpKAZp
VDANÉMASEPODLENÁRODNÍMETODIKYTVORBYKDP.Kompletníklinickýdoporuēenýpostup
prosarkomymĢkkýchtkáníjedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/14ͲsarkomyͲmekkychͲtkaniͲdiagnostikaͲlecbaͲfinal.pdf
Sarkomy jsou zhoubné nádory pojivových tkání. Jde o heterogenní skupinu nádorƽ danou širokým
spektremhistotypƽsodlišnýmbiologickýmchovánímirƽznorodouanatomickoulokalizací.Pƽvodem
maligníhoklonujemezenchymálníbuŸka,kterásezanormálníchokolnostídiferencujevesvalovou
nebo tukovou tkáŸ, vazivo, cévu, kost, chrupavku a další tkánĢ. Sarkomy tvoƎí více než 80
histologickýchsubtypƽ.Asi75%sarkomƽpƎedstavujímĢkkotkáŸovésarkomyjakotakové(softtissue
sarcoma,STS),15%sarkomƽpakgastrointestinálnístromálnítumory(GIST)aasi10%všechsarkomƽ
tvoƎísarkomykostí.
Sarkomy jako takové tvoƎí necelé 1 % všech zhoubných nádorƽ u dospĢlých a asi 15 % malignit
vdĢtskémvĢku.JenvsamotnýchSpojenýchstátechbylovroce2018diagnostikovánovícenež13tisíc
sarkomƽ mĢkkýchtkáníavícenež5tisícpacientƽsvé nemoci podlehlo. VzemíchEvropskéunieje
roēnĢdiagnostikováno4–5mĢkkotkáŸovýchsarkomƽ(vyjmaGIST)na100tisícobyvatel.NejēastĢjise
vyskytují špatnĢ diferencované pleomorfní sarkomy, gastrointestinální stromální tumory,
leiomyosarkomyaliposarkomy.
SarkomymĢkkýchtkánípatƎímezinádoryvzácné,stojícídosudnaokrajivšeobecnéhozájmu.Jinakje
však vnímají pacienti, kteƎí sarkomem onemocní. Jinak jsou také vnímány tam, kde jsou
diagnostikovány a léēeny nejēastĢji. Základem úspĢšné léēby vĢtšiny z nich je kvalitní diagnostika,
apƎedevším dobƎe naplánovaná a erudovaným operatérem provedená chirurgická léēba, a to na
pracovištích,prokterátatodiagnózaneníraritní.Kvalitaprimárníchléēebnýchpostupƽjeprodalší
osud pacienta zásadní. Multidisciplinární pƎístup a dƽsledná mezioborová spolupráce v rámci
diagnostickoͲterapeutického procesu od samotného poēátku je proto nezbytná, umožní
individualizovatléēbukaždémunemocnému.
ZhoubnénádorymĢkkýchtkánípƎedstavujípƎibližnĢ0,63%všechnovotvarƽ(C00ͲC97,D00ͲD09,D37Ͳ
D48) sledovaných vNárodním onkologickém registru (NOR) a 1,01 % všech zhoubných novotvarƽ
kromĢ jiných kožních (C00ͲC97 bez C44). Jejich prƽmĢrná roēní incidence ēinila v posledním
dostupnémpĢtiletémobdobí(2012–2016)596novĢdiagnostikovanýchonemocnĢní,shodnĢumužƽ
(5,63na100000mužƽ)iužen(5,68na100000žen).
IncidencesarkomƽkontinuálnĢstoupá,výsledkyléēbyvšaknarozdílodjinýchnádorƽvposledních
15–20letechstagnují.TƎetinapacientƽjestáleléēenanapracovištíchmimoKomplexníonkologická
centra.NavícznaēnáēástpacientƽsedostávádoKOCažpoléēbĢnajinýchpracovištích.Jedinoucestou
kezlepšeníléēebnýchvýsledkƽjekvalifikovanápéēeonemocné,atojižodprvníhopodezƎenínatuto
raritní diagnózu. Tam, kde je organizaēní i personální zázemí napƎíē odbornostmi, dƽsledná
mezioborováspolupráce,kdejsoumožnostiavƽletutoproblematikukomplexnĢƎešitirozvíjet,ato
vēetnĢnapojenínazahraniēnípracovištĢivnávaznostinahodnocenívlastníchvýsledkƽ.
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MetodologietvorbyzdrojovýchKDP
Byly pƎijaty oba dva klinické doporuēené postupy „2018 Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO–
EURACANClinicalPracticeGuidelinesfordiagnosis,treatmentandfollowͲup“a„2018Gastrointestinal
stromaltumours:ESMO–EURACANClinicalPracticeGuidelinesfordiagnosis,treatmentandfollowͲup.“
ObaadoptovanéklinickédoporuēenépostupynásledujíadaptovanoumetodikuodInfectiousDiseases
SocietyofAmericaͲUnitedStatesPublicHealthServiceGradingSystém(IDS).KlasifikaciúrovnĢdƽkazu
rozdĢlujedopĢtitƎídoznaēenýchēíslyIͲVaƎídísezejménadizajnemstudií,zekterýchbylyextrahovány
dƽkazy. Doporuēení jsou rozdĢlena do pĢti tƎíd dle klinického pƎínosu a dƽsledkƽ na zdraví a jsou
oznaēenapísmenyA–E.CelámetodikaESMOͲEURACANguidelinƽjesdruženĢpopsanázde.
PƎi srovnání a zjednodušení metodik ESMOͲEURACAN a GRADE bychom mohli sjistou rezervou
apƎijatelnoumírourizikazkreslenítransformovatúrovnĢdƽkazudleESMOͲEURACANnaGRADE.
Tabulka1.TransformacetƎídydoporuēeníaformulacedleESMOͲEURACANnaGRADE
ISD/ESMOͲEURACAN
TƎídadoporuēení
FormulaceESMO
TƎídaA
SilnédoporuēeníudĢlat
TƎídaB
ObecnĢdoporuēenoudĢlat
TƎídaC
Mƽžebýtzváženo
TƎídaD
ObecnĢdoporuēenonedĢlat
TƎídaE
Nenídoporuēeno

GRADE
Síladoporuēení
SilnédoporuēeníPRO
Slabé/podmínĢnédoporuēeníPRO
Bezdoporuēení
Slabé/podmínĢnéPROTI
SilnédoporuēeníPROTI

Symbol
nn
n?
?
p?
pp


Tabulka2.TransformaceúrovnĢdƽkazƽdleESMOͲEURACANnaGRADE
ESMOͲ
EURACAN
ÚroveŸdƽkazu
ÚroveŸI
ÚroveŸII

Jistotadƽkazu

ÚroveŸIII

ْْْٓ

StƎední
kvalita/moderate

ÚroveŸIV

ْْٓٓ

Nízkákvalita/low

ÚroveŸV

ْٓٓٓ

Velminízká
kvalita/verylow

GRADE

ْْْْ

Symbol
Vysoká
kvalita/high

VysvĢtlení
Další výzkum velmi nepravdĢpodobnĢ
zmĢníspolehlivostodhaduúēinnosti.
DalšívýzkumpravdĢpodobnĢmƽžemítvliv
na spolehlivost odhadu úēinnosti amƽže
zmĢnitodhad.
Další výzkum velmi pravdĢpodobnĢ má
dƽležitý vliv na spolehlivost odhadu
apravdĢpodobnĢzmĢníodhad.
Jakýkoliv odhad úēinnosti je velmi
nespolehlivý.


Kapitola ēíslo 1 (Organizace péēe o pacienty se sarkomy mĢkkých tkání), kapitola ēíslo 8 (Terapie
retroperitoneálníchsarkomƽ),kapitolaēíslo10(TerapiesarkomƽdĢtskéhovĢku)akapitolaēíslo11
(Terapie desmoidƽ) jsou konsensuálními stanovisky pracovního týmu, které jsou, vtomto poƎadí,
podloženy doporuēením ECCO essential requirements for quality cancer care, TransͲAtlantic RPS
WorkingGroup,léēebnýmiprotokolyEpSSG;astudiíproterapii desmoidƽ(referencejsou uvedeny
vplném znĢní KDP). VprƽbĢhu tvorby KDP byla pozmĢnĢna metodika a vytváƎení doporuēení na
základĢkonsensuálníhostanoviskabylonahrazenotvorboudoporuēenínazákladĢexpertníchdƽkazƽ.
Vypracované konsensy jsou tak doplnĢny o upƎesŸující expertní dƽkazy. PƎi doplŸujícím procesu
nedošlokezmĢnámvdoporuēení.
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Guideline(klinické)otázky/oblasti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

OrganizacepéēeopacientysesarkomymĢkkýchtkání
Diagnostika
Terapielokalizovaných,lokálnĢoperabilníchmĢkkotkáŸovýchaviscerálníchsarkomƽ
Terapielokalizovaných,lokálnĢinoperabilníchmĢkkotkáŸovýchaviscerálníchsarkomƽ
Terapie pokroēilých/generalizovaných, lokálnĢ operabilních mĢkkotkáŸových a viscerálních
sarkomƽ
Terapiepokroēilých/generalizovaných,lokálnĢinoperabilníchmĢkkotkáŸovýchaviscerálních
sarkomƽ
Terapierecidivujících,lokálnĢoperabilníchmĢkkotkáŸovýchaviscerálníchsarkomƽ
Terapieretroperitoneálníchsarkomƽ
TerapieGISTƽ
Terapiesarkomƽ„dĢtskéhovĢku”
Terapiedesmoidƽ(agresivnífibromatózy)
Následnápéēe/dispenzarizace



Doporuēení
Klinická otázka ē. 1: Organizace péēe o pacienty se sarkomy
mĢkkýchtkání
P:PacientispodezƎenímnaonemocnĢnízpƽsobenésarkomemmĢkkétkánĢ
I:PracovištĢpravidelnĢsezabývajícíproblematikoumĢkkotkáŸovýchnádorƽproindikaciléēby,
volbuprimárníholéēebnéhopostupu,rozsahchirurgickéresekce,indikaciadjuvantníterapiena
základĢmultidisciplinárníhoteamu(chirurg,onkolog,radiaēníonkolog,radiolog,patolog)
C:PracovištĢ bez erudice voblasti mĢkkotkáŸových tumorƽ snemožností multidisciplinárního
posouzeníproblematiky
O: ZajištĢní optimálního terapeutického postupu, prodloužení diseaseͲfree intervalu, zvýšení
celkovédélkypƎežívání,sníženípoētuneradikálníchvýkonƽ,sníženímorbidityamortality
Místoléēby

ÚroveŸ

TƎída

Je doporuēeno, aby jakýkoli pacient spodezƎením na onemocnĢní sarkomem
Expertnídƽkazy
mĢkkétkánĢbylreferovándoCentraproléēbusarkomƽmĢkkýchtkání(CLSMT) (KonsensusautorƽKDP:
zaúēelempotvrzenídiagnózyaléēby.
silnýkonsenzus)


Veškeré léēebné strategie pro pacienty se sarkomem mĢkké tkánĢ jsou plánovány a Ǝídí se
spoleēnýmrozhodovánímēlenƽmultidisciplinárníhotýmu.
Je nezbytné, aby sarkomová centra a ēlenové multidisciplinárních týmƽ (MDT) mĢli významný
poēetpƎípadƽaabyjádroMDTmĢloēleny,kteƎímajísarkomyjakosvƽjhlavní,ēijedenzesvých
hlavních,odbornýchzájmƽ.
Základním požadavkem je, aby minimální poēet pacientƽ Ǝešených v Centru v rámci MDT ēinil
roēnĢ100pƎípadƽ,chirurgickyƎešenýchroēnĢ70,ztohominimálnĢ10pƎípadƽvoblastidutin
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(hrudních, bƎišních). Mezi další požadavky pro status Centra patƎí mezinárodní spolupráce,
dostupnostširšíhomultidisciplinárníhotýmu,pƎíslušnáakreditaceodMZ,výzkumnáavzdĢlávací
ēinnost,aprƽbĢžnésledováníindikátorƽkvalityposkytovanézdravotnípéēe.

Klinickáotázkaē.2:Diagnostika
P: Jedinci s nejasnou povrchovou rezistencí velikosti nad 5 cm a jedinci s rezistencí uloženou
vhloubcemĢkkýchtkáníbezohledunavelikost
I:Diagnostickéschéma–dostateēnégrafickéznázornĢní(CT,MR),biopsie
C:CTneboMR,nedostateēnégrafickéznázornĢní,neprovedeníbiopsie
O:HistologieanáslednĢnaplánováníoptimálníhoterapeutickéhopostupu
IDS

GRADE

Diagnostika




ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

Jedincisnejasnoupovrchovourezistencívelikostinad5cm
ajedinci s jakkoliv velkou rezistencí uloženou v hloubce
mĢkkýchtkání(vēetnĢdutinaorgánƽ)bymĢlibýtodeslání
do „highͲvolume“ center, tedy do vybraných Center pro
léēbu sarkomƽ mĢkkých tkání (CLSMT), a to ještĢ pƎed
jakoukolivintervencí.

IV

A

ْْٓٓ

nn

Mezioborový pƎístup je nezbytný pro každého jednotlivého
pacienta.

IV

A

ْْٓٓ

nn

Po dostateēném grafickém znázornĢní nádoru následuje
odbĢrnahistologickévyšetƎení.StupeŸdiferenciacenádoru
máprognostickýiprediktivnívýznam.

IV

B

ْْٓٓ

n?

Po doplnĢní stagingových vyšetƎení je stanoven léēebných
postup cestou mezioborového týmu pro každého pacienta
jednotlivĢ.

V

A

ْٓٓٓ

nn

Pooperaēní zhodnocení patologem musí obsahovat popis
ohraniēení nádoru a zhodnocení radikality výkonu vēetnĢ
upƎesnĢní resekēních okrajƽ. V pƎípadĢ pƎedchozí
pƎedoperaēní léēby také zhodnocení histopatologické
odpovĢdinádoru.

IV

A

ْْٓٓ

nn
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Klinickáotázkaē.3:Terapielokalizovaných,lokálnĢoperabilních
mĢkkotkáŸovýchaviscerálníchsarkomƽ
P:Všichni pacienti s histologicky verifikovaným, lokálnĢ operabilním sarkomem, bez jasné
generalizace
I:PrimárníchirurgickáR0resekcesadekvátnímlememzdravétkánĢ,zváženíindikaceradioterapie
ev.chemoterapievadjuvantnímpodání
C:NedostateēnĢradikálnívýkon
O:Sníženírizikalokálnírecidivy,zvýšenícelkovéhopƎežití,sníženímorbidityamortality
IDS

GRADE

Chirurgickáterapie
ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

ChirurgickáresekcejestandardníléēebnoumetodouvléēbĢ
všechpacientƽslokalizovanýmsarkomemdospĢléhovĢku.
Musí být provádĢná chirurgem nebo ortopedem se
speciálnímvýcvikemvléēbĢsarkomƽvhighͲvolumecentru
(CLSMT).

IV

A

ْْٓٓ

nn

Standardním typem výkonu je široká excize s negativními
okraji (R0 resekce), tj. odstranĢní nádoru s lemem zdravé
tkánĢ.

II

A

ْْْْ

nn

Léēebný protokol mƽže být doplnĢn o CHT a/nebo RT,
izolovanoukonēetinovouperfuzi(ILP)stumornekrotizujícím
faktoremalpha(TNFͲɲ)+melphalanem.

III

A

ْْْٓ

nn

Léēebný protokol mƽže být doplnĢn (pƎi dostupnosti)
oregionálníhypertermiikombinovanousCHT.

I

B

ْْْْ

n?

V pƎípadĢ R1 resekce je doporuēeným postupem léēby reͲ
resekce
(kromĢ
dobƎe
diferencovaného
liposarkomu/atypického lipomatozního tumoru, kde je
možnáobservace).

IV

A

ْْٓٓ

nn


IDS

GRADE

Radioterapie
ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

Adjuvantní RT je standardní léēebnou modalitou u highͲ
grade(G2Ͳ3)hluboceuloženýchlézívelikostinad5cm.

II

B

ْْْْ

n?

Adjuvantní RT je doporuēenou léēebnou modalitou u highͲ
grade(G2Ͳ3)hluboceuloženýchlézívelikostido5cm.

IV

B

ْْٓٓ

n?

Adjuvantní RT je doporuēenou léēebnou modalitou u lowͲ
gradehluboceuloženýchlézívelikostinad5cm.

II

B

ْْْْ

n?

Adjuvantní RT je v nĢkterých pƎípadech doporuēenou
léēebnou modalitou ulowͲgrade a highͲgrade povrchovĢ
uloženýchlézívelikostinad5cm.

II

B

ْْْْ

n?
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Adjuvantní RT je v nĢkterých pƎípadech doporuēenou
léēebnou modalitou ulowͲgrade hluboce uložených lézí
velikostido5cm.

II

B

ْْْْ

n?

Adjuvantní RT není souēástí terapie u skuteēnĢ
kompartmentových resekcí tumoru, který je celý uložený
vrámciodstranĢnéhokompartmentu.

IV

A

ْْٓٓ

nn


IDS

GRADE

Chemoterapie
ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

NeoadjuvantníCHT(antracykliny+ifosfamid)minimálnĢve
3 cyklech mƽže být navržená jako alternativa u vysoce
rizikovýchpacientƽ.

II

C

ْْْْ

?

NeoadjuvantníCHTmƽžebýtbezpeēnĢdoplnĢnáoRT.

III

B

ْْْٓ

n?

Adjuvantní CHT v souēasné dobĢ není standardní léēebnou
metodou u sarkomƽ dospĢlého vĢku. Mƽže být navržená
jakoalternativauvysocerizikovýchpacientƽ.

II

C

ْْْْ

?



Klinická otázka ē. 4: Terapie lokalizovaných, lokálnĢ
inoperabilníchmĢkkotkáŸovýchaviscerálníchsarkomƽ
P:Terapielokalizovaných,lokálnĢinoperabilníchmĢkkotkáŸovýchaviscerálníchsarkomƽ
I:IndikacevhodnéneoadjuvantníterapiezaúēelemzmenšeníobjemutumoruneboplánovanéR1
resekce,v2.dobĢpokusoR0/R1resekcisadekvátnĢprovedenýmchirurgickýmvýkonem,zvážení
adjuvantníléēby
C:Primárníneradikálníchirurgickéresekce
O:Sníženírizikalokálnírecidivy,zvýšenícelkovéhopƎežití,sníženímorbidityamortality
Terapie
lokálnĢ
pokroēilých,
mĢkkotkáŸovýchaviscerálníchsarkomƽ



IDS

inoperabilních

GRADE

ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

Cílem neoadjuvantních léēebných modalit je zmenšení
primárního onemocnĢní nebo umožnĢní plánované R1
resekce.JakoprvnílinieterapiejeupacientƽindikovanáRT
neboCHRT.

III

A

ْْْٓ

nn

Léēebný protokol mƽže být doplnĢn o CHT a/nebo RT,
izolovanou konēetinovou perfuzi s tumor nekrotizujícím
faktoremalpha(TNFͲɲ)+melphalanem.

III

A

ْْْٓ

nn

Léēebný protokol mƽže být doplnĢn (pƎi dostupnosti)
oregionálníhypertermiikombinovanousCHT.

I

B

ْْْْ

n?
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Klinická otázka ē. 5: Terapie pokroēilých/generalizovaných,
lokálnĢoperabilníchmĢkkotkáŸovýchaviscerálníchsarkomƽ
P:Všichnipacientishistologickyverifikovaným,lokálnĢoperabilnímsarkomem,sgeneralizací
I:
a) Izolované, operabilní plicní metastázy bez extrapulmonálního metastatického postižení:
chirurgickáresekce,zváženíadjuvantníchemoterapie
b) Izolované, inoperabilní plicní metastázy nebo extrapulmonální metastatické postižení:
paliativnísystémováterapie,vedruhéliniiƎízenáhistologií,zaƎazenídoklinickýchstudií
C:Inadekvátníchirurgickévýkony,jinéneždoporuēeníonkologicképostupy
O:Prodlouženíživota,uspokojivákvalitaživota,snahaoēásteēnouodpovĢěnebostabilizacinemoci
Terapie
generalizovaných,
lokálnĢ
mĢkkotkáŸovýchaviscerálníchsarkomƽ

IDS

operabilních

GRADE

ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

Léēba pacientƽ s generalizovaným, lokálnĢ operabilním
mĢkkotkáŸovým aviscerálním sarkomem je výsledkem
rozhodovánímultidisciplinárníhotýmu.

V

A

ْٓٓٓ

nn

Chirurgickáresekcejestandardnízákladníterapiíupacientƽ
s metachronními, resekabilními plicními metastázami, pƎi
vylouēenégeneralizacimimoplíce.

IV

B

ْْٓٓ

n?

V pƎípadĢ synchronních plicních metastáz pƎi absenci
mimoplicní generalizace je standardním terapeutickým
postupemCHT.

III

B

ْْْٓ

n?



Klinická otázka ē. 6: Terapie pokroēilých/generalizovaných,
lokálnĢinoperabilníchmĢkkotkáŸovýchaviscerálníchsarkomƽ
P:Všichnipacientishistologickyverifikovaným,lokálnĢinoperabilnímsarkomemsgeneralizací
I: Paliativní systémová terapie, ve druhé linii Ǝízená histologií, paliativní radioterapie, zaƎazení do
klinickýchstudií
C:Inadekvátníchirurgickévýkony,jinéneždoporuēenéonkologicképostupy
O:SnahaoēásteēnouodpovĢěneboalespoŸstabilizacinemocipƎiuspokojivékvalitĢživota
Terapie
generalizovaných,
lokálnĢ
mĢkkotkáŸovýchaviscerálníchsarkomƽ

inoperabilních IDS
ÚroveŸ

GRADE
TƎída

ÚroveŸ

Síla

PacientisgeneralizacímimoplícejsouléēeniCHT.Standardní1.
liniípaliativníléēbyjeCHTnabáziantracyklinƽ.

I

A

ْْْْ

nn

Upacientƽvdobrémcelkovémstavusesarkomemsenzitivním
na ifosfamid je možností terapie kombinace ifosfamidu
sadekvátnídávkouantracyklinu.

I

B

ْْْْ

n?

AngiosarkomjevýraznĢsenzitivnínataxany,kterémohoubýt
terapeutickoumožnostíutohotohistologickéhopodtypu.

III

B

ْْْٓ

n?
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Upacientƽsleiomyosarkomemasolitárnímfibroznímtumorem
jemožná1.linieCHTkombinacídoxorubicin+dakarbazin.

V

B

ْٓٓٓ

n?

Imatinib je standardní léēebnou metodou u pacientƽ
sdermatofibrosarcoma protuberans s nálezem translokace
t/17,22).PodobnĢvpƎípadech,ukterýchnenímožnéprovedení
nemutilujícíhochirurgickéhovýkonu.

III

A

ْْْٓ

nn



Klinická otázka ē. 7: Terapie recidivujících, lokálnĢ operabilních
mĢkkotkáŸovýchaviscerálníchsarkomƽ
P:Všichnipacientishistologickyverifikovaným,recidivujícím,lokálnĢoperabilnímsarkomem
I:AdekvátníchirurgickáR0resekceslememzdravétkánĢ,roleradioterapie
C:NedostateēnĢchirurgickyradikálnívýkony,neadekvátníterapeuticképostupy
O:Sníženírizikalokálnírecidivy,zvýšenícelkovéhopƎežití,sníženímorbidityamortality
Léēbarecidivujících,lokálnĢoperabilníchsarkomƽseƎídístejnýmipostupyjakopƎiprimárnímzáchytu;
jedoplnĢnáēastĢjiopƎedoperaēnínebopooperaēníRT(pokudtytojižnebylyvyēerpány),pƎípadnĢ
oléēbu systémovou. Léēba je volena každému jednotlivému pacientovi na míru a je výsledkem
rozhodovánímultidisciplinárníhotýmu.


Klinickáotázkaē.8:Terapieretroperitoneálníchsarkomƽ
P:Všichnipacientishistologickyverifikovanýmsarkomemretroperitonea
I:PrimárníchirurgickáR0resekcesadekvátnímlememzdravétkánĢnapodkladĢhistologickéskladby
tumoru,zváženíradioterapie
C:Neradikálníchirurgickývýkon
O:Sníženírizikalokálnírecidivy,zvýšenícelkovéhopƎežití,sníženímorbidityamortality
IDS

GRADE

Diagnostika



ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

V rámci stagingu je vždy nutné doplnit CT plic k vylouēení
generalizace.

V

A

ْٓٓٓ

nn

Upacientƽ,ukterýchjepodezƎenínazhoršenoufunkciledvin,
je souēástí pƎedoperaēního vyšetƎení i funkēní vyšetƎení
kontralaterální(nepostižené)ledviny.

V

A

ْٓٓٓ

nn

JakostandardjedoporuēenoprovedeníbiopsiepomocítruͲcut
jehly(14–16G)podCTkontrolousodebránímvícerovzorkƽ.

IV

A

ْْٓٓ

nn

VpƎípadĢprimárnĢnevýtĢžnébiopsiejetƎebabiopsiiopakovat
ještĢminimálnĢjednou.

V

B

ْٓٓٓ

n?

OtevƎenánebolaparoskopickábiopsienenídoporuēována.

V

E

ْٓٓٓ

pp
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IDS

GRADE

Terapie
ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

Základní metodou léēby je provedení makroskopicky radikální
chirurgické resekce (R0 enͲbloc resekce) s adherujícími
strukturami,ikdyžsemakroskopickynezdajíinfiltrované.

III

A

ْْْٓ

nn

Operaci musí provádĢtchirurg s dostateēnou erudicí v oblasti
sarkomƽ.

V

A

ْٓٓٓ

nn

ŠetƎení specifických orgánƽ (ledvina, hlava pankreatu, játra)
vyžadujevysokouexpertízuvproblematicesarkomƽamĢloby
býtposuzovanéindividuálnĢukaždéhopacienta.

V

A

ْٓٓٓ

nn

Makroskopickyneradikálníoperacejsouindikovanépouzejako
výkonypaliativní,upƎísnĢselektovanýchpacientƽ.

V

B

ْٓٓٓ

n?


IDS

GRADE

Neoadjuvantní/adjuvantníterapie
ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

Neoadjuvantní terapie ve formĢ chemoterapie, radioterapie
nebo kombinované chemoradioterapie mƽže být podána
uselektovaných pacientƽ na základĢ multidisciplinárního
rozhodnutí.

IV

C

ْْٓٓ

?

Adjuvantní radioterapie po makroskopicky radikální operaci
nemážádnouprokázanouhodnotu.

IV

E

ْْٓٓ

pp

Adjuvantní chemoterapie po makroskopicky radikální operaci
nemážádnouprokázanouhodnotu.

I

E

ْْْْ

pp


Neoadjuvantní/adjuvantníterapie
(Rekurentníretroperitoneálníterapie)

IDS

GRADE

ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

Chirurgická terapie lokální nebo vzdálené rekurence je
indikovaná na základĢ multidisciplinárního týmu u pƎísnĢ
selektovanýchpacientƽ.

IV

A

ْْٓٓ

nn

Chirurgická resekce tumoru enͲbloc spoleēnĢ s adherujícími
strukturami, i když se makroskopicky nezdají infiltrované, je
doporuēeným postupem i u pacientƽ slokální recidivou,
ukterýchbylaprimárnĢprovedenájenširokáexcizetumoru.

IV

A

ْْٓٓ

nn

Chirurgická resekce lokální recidivy po adekvátním primárním
chirurgickémƎešení.CílemoperacebymĢlabýtmakroskopicky
radikální exstirpace tumoru s resekcí pƎilehlých orgánƽ jenom
vpƎípadĢjejichjasnéinfiltrace.

IV

A

ْْٓٓ

nn

U pacientƽ s rapidnĢ progredujícím onemocnĢním, kde rƽst
tumoru > 1 cm/mĢsíc, paliativní neradikální resekce nevede
kprodloužení života, a naopak zvyšuje riziko peritoneální

V

B

ْٓٓٓ

n?
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diseminace/sarkomatózy. Jedinou výjimku z tohoto pravidla
tvoƎískupinaliposarkomƽ.


Neoadjuvantní/adjuvantníterapie
(Pacientisinoperabilnímretroperitoneálnímsarkomem)

IDS

GRADE

ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

Uselektovanéskupinypacientƽsystémováchemoterapiemƽže
vést k prodloužení života, nebo alespoŸ ke zlepšení kvality
života.

IV

B

ْْٓٓ

n?

Chirurgická terapie je ke zvážení v pƎípadĢ výraznĢ
symptomatickýchpacientƽ.

V

A

ْٓٓٓ

nn

Radioterapiemƽže mít paliativní benefit zejména pƎi kontrole
bolesti,kterávznikánapodkladĢnádorovékomprese/infiltrace
nervƽ.

V

B

ْٓٓٓ

n?



Klinickáotázkaē.9:TerapieGISTƽ
P:Všichnipacientisesuspektním/histologickyverifikovanýmGISTem
I:
a) LokalizovanýGISTchirurgickyradikálnĢresekabilníbeznutnostimutilujícíhovýkonu:adekvátní
chirurgický výkon, adjuvantní léēba imatinibem u Kit pozitivního GIST svysokým rizikem
relapsu
b) LokalizovanýGISTchirurgickyradikálnĢresekabilnízacenumutilujícíhovýkonu:usenzitivních
mutacíneoadjuvantníterapieimatinibem,v2.dobĢadekvátníchirurgickývýkon
c) Pokroēilý/metastatickýGIST:vyhledánísenzitivníchmutacísadekvátníneoadjuvantní
terapií,cílem je zmenšení nádorové masy, poté pokus o radikální resekci nebo opaliativní
debulking,systémováterapiedoprogreseonemocnĢní
C:Jinénežvýšepopsanépostupy
O: Zvýšení celkového pƎežívání, snížení rizika lokální recidivy, prodloužení bezpƎíznakového období
nebostabilizacenemoci,sníženímorbidityamortality
IDS

GRADE

Diagnózaapatologie/molekulárníbiologie



ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

EndoskopickéUZvyšetƎeníanáslednésledováníjestandardem
unemocnýchsjícnovýmiēiduodenálnímitumorymenšíminež
2cm.

IV

C

ْْٓٓ

?

Biopsie/excizejestandardemutumorƽvĢtšíchnež2cm.

IV

C

ْْٓٓ

?

MutaēníanalýzabymĢlabýtsouēástistandardnídiagnózyGIST
(vyjmanerektálníchtumorƽmenšíchnež2cm).

II

A

ْْْْ

nn
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IDS

GRADE

LéēbalokalizovanéhoēilokálnĢpokroēiléhoonemocnĢní
ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

Standardem je excize tumoru bez disekce klinicky negativních
lymfatickýchuzlin.

III

A

ْْْٓ

nn

Pokud by radikální chirurgický výkon (R0) byl spojen
svýznamnou následnou mutilací ēi je pƎedoperaēní léēba
neúēinná,porozhovorusnemocnýmjemožnýiR1výkon.

IV

B

ْْٓٓ

n?

Adjuvantníterapieimatinibemunemocnýchsvysokýmrizikem
podobu3letjestandardem.

I

A

ْْْْ

nn

PDGFRA D842V mutované GISTy by nemĢly být léēeny
vadjuvanciimatinibem.

IV

D

ْْٓٓ

p?

Adjuvantní léēba by nemĢla být podávána nemocným s NFͲ1
aSDHexprimujícímiGISTy.

IV

D

ْْٓٓ

p?

Nemocní s vysokým rizikem peritoneální recidivy (v pƎípadĢ
ruptury tumoru bĢhem operace) by mĢli být zvažování
kadjuvantníléēbĢimatinibem.

IV

A

ْْٓٓ

nn

Pokud nelze pƎedpokládat R0 výkon bez významných
mutilujících následkƽ, je indikována pƎedoperaēní terapie
imatinibem.

III

A

ْْْٓ

nn


IDS

GRADE

Léēbapokroēilého/metastatickéhoonemocnĢní
ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

I

A

ْْْْ

nn

Imatinibjestandardemléēbyumetastatickéchoroby,kdebyly
odstranĢnyvšechnyléze,pƎestoženebyloprimárnĢchirurgické
Ǝešenídoporuēováno–standardnídávkaje400mgdennĢ.

I

A

ْْْْ

nn

UnemocnýchsKITexon9mutacíjestandardem800mgdennĢ.

III

B

ْْْٓ

n?

UnemocnýchsmetastatickýmonemocnĢnímléēbapokraēuje
bez pƎerušení až do intolerance ēi pƎerušení na pƎání
nemocného.

I

A

ْْْْ

nn

Rozhodnutí o odstranĢní residuální metastatické choroby by
mĢlobýtindividualizováno.

III

C

ْْْٓ

?

OdstranĢní progredující choroby je možné pƎi limitované
progresizasouēasnéhopokraēováníimatinibu.

IV

C

ْْٓٓ

?

PƎiprogresinaimatinibu400mgjedoporuēovánaeskalacena
800mgdennĢ.

III

B

ْْْٓ

n?

VpƎípadĢprogreseēiintolerancejeindikovánaII.linieléēby

I

A

ْْْْ

nn

Imatinib je standardem léēby lokálnĢ
inoperabilníhoēimetastatickéhoonemocnĢní.

pokroēilého
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sunitinibem.
Regorafenibjestandardem3.linieléēbyvdávce160mgdennĢ
podobu3týdnƽ,každé4týdnyunemocnýchprogredujícíchaēi
neodpovídajícíchnaléēbuimatinibemasunitinibem.

I

A

ْْْْ

nn

Rechalenge ēi pokraēování léēby imatinibempo progresi je
volbouunemocnýchjižléēených.

II

B

ْْْْ

n?



Klinickáotázkaē.10:Terapiesarkomƽ„dĢtskéhovĢku”
P:VšichnipacientishistologickyverifikovanýmsarkomemmĢkkýchtkánídovĢku18let
I:
a) Adekvátní neoadjuvantní chemoterapie u rabdomyosarkomu a skupiny nonͲ
rabdomyosarkomƽ
b) DostateēnĢradikálníchirurgickývýkon
c) AdekvátníradioterapievzhledemkvĢkupacienta
d) AdekvátníadjuvantníterapieurabdomyosarkomuanonͲrabdomyosarkomƽ
C: Neprovedení biopsie tumoru, dle histologie: nepodání chemoterapie/radioterapie, neadekvátní
chirurgickývýkon
O: Zvýšení pƎežití bez známek onemocnĢní, zvýšení celkového pƎežití, snížení rizika recidivy
onemocnĢní,sníženímorbidityamortality,sníženírizikapozdníchnásledkƽléēby
IDS

GRADE

Diagnostika



ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

Jedinci s nejasnou povrchovou rezistencí nebo rezistencí
uloženouvhloubcemĢkkýchtkání(vēetnĢdutinaorgánƽ)by
mĢli být odeslání do „highͲvolume“ center, a to ještĢ pƎed
jakoukolivintervencí.

IV

A

ْْٓٓ

nn

Mezioborový pƎístup je nezbytný pro každého jednotlivého
pacienta.

IV

A

ْْٓٓ

nn

PodostateēnémgrafickémznázornĢnínádorunásledujeodbĢr
na histologické vyšetƎení. StupeŸ diferenciace nádoru má
prognostickýiprediktivnívýznam.

IV

B

ْْٓٓ

n?

Po doplnĢní stagingových vyšetƎení je stanoven léēebných
postup cestou mezioborového týmu pro každého pacienta
jednotlivĢ.

V

A

ْٓٓٓ

nn

Pooperaēní zhodnocení patologem musí obsahovat popis
ohraniēení nádoru azhodnocení radikality výkonu vēetnĢ
upƎesnĢníresekēníchokrajƽ.VpƎípadĢpƎedchozípƎedoperaēní
léēby musí být také zhodnocení histopatologické odpovĢdi
nádoru.

IV

A

ْْٓٓ

nn
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Terapie

TƎída

ÚroveŸ

Léēba dĢtí s nonͲrabdomyosarkomemje identická s doporuēenými postupy pro
dospĢlépacienty.
PrognózaonemocnĢníametodaléēbykaždéhopacientasrabdomyosarkomemje
dána histologií, IRS stadiem, lokalizací a velikostí nádoru, vĢkem pacienta
apostiženímspádovýchlymfatickýchuzlin.
Chirurgická resekce je standardní léēebnou metodou v léēbĢ všech dĢtí
slokalizovaným sarkomem. Musí být provádĢná chirurgem nebo ortopedem se
speciálnímvýcvikemvléēbĢsarkomƽvhighͲvolumecentru.
Standardním typem výkonu je široká excize s negativními okraji (R0 resekce),
tj.odstranĢnínádoruslememzdravétkánĢ.
UpacientƽsuzlinovýmpostiženímnenístandardnĢprovádĢnálymfadenektomie.
Radioterapie na oblast primárního tumoru je indikována u všech pacientƽ
salveolárním rabdomyosarkomem a u pacientƽ sembryonálním
rabdomyosarkomem,ukterýchnebylprovedendostateēnĢradikálníchirurgický
výkon.

Expertnídƽkazy
(Expertníkonsensus
autorƽKDP:silný
konsenzus)

UpacientƽsgeneralizacíjeindikovánoozáƎeníiniciálnĢpostiženýchlymfatických
uzlinavzdálenýchmetastáz.
Pacientisnízkýmrizikemjsouléēenikombinacívinkristin,aktinomycinD.
PacientisestƎednímavysokýmrizikemjsouléēenikombinacíifosfamid,vinkristin,
aktinomycinD.
Pacienti s velmi vysokým rizikem jsou léēeni kombinací ifosfamid, vinkristin,
aktinomycin D a doxorubicin + irinotecan s mTOR inhibitorem a následnou
udržovacíléēbou.



Klinickáotázkaē.11:Terapiedesmoidƽ(agresivnífibromatózy)
P:Všichnipacientishistologickyverifikovanýmdesmoidem(agresivnífibromatózou)
I: Kontrolní MR za 3 mĢsíce, následnĢ waitͲandͲsee nebo primární intervence dle dynamiky rƽstu
alokalizace.PrimárníterapiedleprincipuodnejménĢinvazivníponejinvazivnĢjšípƎístup
C:Primárníchirurgickáresekce,neadekvátníterapie
O:PrevencenepotƎebnéterapie,prevencechirurgickýchresekcízhoršujícíchkvalituživota
Diagnostika

TƎída

ÚroveŸ

Expertnídƽkazy
Diagnostika je provádĢna na základĢ klinických, radiologických
(ExpertníkonsensusautorƽKDP:silný
ahistopatologickýchnálezƽ.
konsenzus)
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IDS

GRADE

Terapie
ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

„WaitͲandͲsee” strategie jako primární terapeutický pƎístup
uvšech pacientƽ s histologicky verifikovaným desmoidem
(agresivnífibromatózou).

III

B

ْْْٓ

n?

Chirurgickáterapiejepreferovanáusymptomatickýchpacientƽ
sprogresivním onemocnĢním, kde dosažení R0 resekce je
uskuteēnitelnébezvýraznýchnásledkƽ.

IV

B

ْْٓٓ

n?

Radioterapiejeefektivnímetodouléēbyagresivnífibromatózy
spƎimĢƎenýmrizikemtoxicity,vēasnýchapozdníchkomplikací.

III

A

ْْْٓ

nn

Systémová terapie vēetnĢ metronomické CHT je efektivní
metodou léēby agresivní fibromatózy s pƎimĢƎeným rizikem
toxicity.

III

B

ْْْٓ

n?

Hormonální terapie +/Ͳ NSA se mƽže uplatŸovat v léēbĢ
desmoidƽ.

III

B

ْْْٓ

n?

Inhibitory tyrozinkináz jsou indikované u rekurentních
onemocnĢní.

III

A

ْْْٓ

nn

Izolovaná konēetinová perfuze v kombinaci s TNFͲɲ
amelphalanem je indikovaná u pacientƽ s lokálnĢ pokroēilým
konēetinovýmnálezem.

IV

C

ْْٓٓ

?

Definitivníterapiejevýsledkemrozhodování
multidisciplinárníhotýmunazákladĢkonsenzuálního
algoritmu.


Expertnídƽkazy
(ExpertníkonsensusautorƽKDP:silný
konsenzus)



Klinickáotázkaē.12:Následnápéēe/dispenzarizace
P:Všichnipacientishistologickyverifikovanýmsarkomem
I:
a) Intraabdominálníaretroperitoneálnísarkomy:
i) Intermediate/highͲgradesarkomy:
x <3roky:CTbƎichaamalépánveaRTGplicá3–4mĢsíce
x 3–5let:CTbƎichaamalépánveaRTGplicá6mĢsícƽ
x 5let:CTbƎichaamalépánveaRTGplicá12mĢsícƽ
ii) LowͲgradesarkomy:
x <3–5roky:CTbƎichaamalépánveá6mĢsícƽ,RTGplicá12mĢsícƽ
x 3–5let–CTbƎichaamalépánveaplicá12mĢsícƽ
b) Sarkomytrupu:
i) Intermediate/highͲgradesarkomy:
x <3roky:MRtrupuaRTGplicá3–4mĢsíce,CTplicroēnĢ
x 3–5let:MRtrupuaRTGplicá6mĢsícƽ
x 5let:MRtrupuaRTGplicá12mĢsícƽ

ČÁSTKA 12/2021



339

VĚSTNÍK MZ ČR


ii)

LowͲgradesarkomy:
x <3–5roky:MRtrupuá6mĢsícƽ,RTGplicá12mĢsícƽ
x 3–5let:MRtrupuaRTGplicá12mĢsícƽ
c) Konēetinovésarkomy:
i) Intermediate/highͲgradesarkomy:
x <3roky–MRkonēetinyaRTGplicá3–4mĢsíce,CTplicroēnĢ
x 3–5let–MRkonēetinyaRTGplicá6mĢsícƽ
x 5let–MRkonēetinyaRTGplicá12mĢsícƽ
ii) LowͲgradesarkomy:
x <3–5roky–MRkonēetinyá6mĢsícƽ,RTGplicá12mĢsícƽ
x 3–5let–MRkonēetinyaRTGplicá12mĢsícƽ
C:Jinénežvýšeuvedenéschémadispenzarizace
O: asný záchyt lokální recidivy nebo vzdálené metastázy v kurabilní fázi, rychlejší možnost
terapeutickéintervence
IDS

GRADE

Následnápéēe/dispenzarizace
ÚroveŸ

TƎída

ÚroveŸ

Síla

Sledování po ukonēení léēby je nedílnou souēástí komplexní
péēeopacienta.

V

A

ْٓٓٓ

nn

Cílemjeēasnýzáchytlokálnírecidivynebovzdálenémetastázy
vkurabilnífázi.

V

B

ْٓٓٓ

n?

Dosud neexistuje jednoznaēné doporuēení optimálního
sledování pacientƽ po chirurgické léēbĢ lokalizovaného
onemocnĢní.

IV

B

ْْٓٓ

n?

Výchozí grading nádoru mƽže být vodítkem pro odhad
pravdĢpodobnosti a rychlosti vzniku relapsu. Také pro další
sledování.

IV

B

ْْٓٓ

n?

Jsou k dispozici nomogramy s možností predikce celkového
pƎežitíarizikavznikuvzdálenýchmetastáz,atonazákladĢvĢku,
velikosti nádoru, jeho grade, lokalizaci, operability
ahistologickéhosubtypu.

IV

B

ْْٓٓ

n?


KompletníklinickýdoporuēenýpostupprodiagnostikualéēbusarkomƽmĢkkýchtkáníjedostupný
na:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/14ͲsarkomyͲmekkychͲtkaniͲdiagnostikaͲlecbaͲfinal.pdf
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Úvod
UPOZORN NÍ:
TENTO MATERIÁL JE KLINICKÝM SOUHRNEM KLINICKÉHO DOPORUENÉHO POSTUPU, KTERÝ MÁ
SLOUŽIT ZDRAVOTNÍKpM JAKO PODKLAD PRO RYCHLÉ KLINICKÉ ROZHODOVÁNÍ. VŠECHNA
DOPORUENÍ JSOU VYTVO\ENA NA ZÁKLAD  NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH V DECKÝCH DpKAZp
VDANÉMASEPODLENÁRODNÍMETODIKYTVORBYKDP.Kompletníklinickýdoporuēenýpostup
„Nozokomiálnípneumonie–antibiotickáléēba“jedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/17ͲnozokomialniͲpneumonieͲdiagnostikaͲbakterialnichͲpuvodcuͲ
antibiotickaͲlecbaͲfinal.pdf
Nozokomiálnípneumonie(HAP–HospitalAcquiredPneumonia)jedruhounejēastĢjšínozokomiální
infekcíaupacientƽnajednotkáchintenzivnípéēedokoncenejēastĢjší.Zhlediskamorbidity,mortality
aekonomickýchnákladƽpƎedstavujíHAPnejdƽležitĢjšískupinunozokomiálníchinfekcí.Schulgenetal.
uvádĢjí,žetémĢƎpolovinaúmrtíspojenýchsnozokomiálnímiinfekcemisouvisíprávĢsHAP.HAPje
vsouēasnédobĢjednouznejvýznamnĢjšíchkomplikacízdravotníhostavuhospitalizovanýchpacientƽ,
pƎedevšímnajednotkáchintenzivnípéēeapƎijejíléēbĢseēastopotýkámesproblematikoubakteriální
rezistence. Zastoupení jednotlivých bakteriálních patogenƽ ajejich odolnost kantibakteriálním
pƎípravkƽmmávýznamnýdopadnamožnostiantibiotickéterapieajejíúspĢch.Bylovyēísleno,žetento
typinfekceprodloužíhospitalizacivprƽmĢruo7dníazvýšífinanēnínákladyovícenež40tisícUSDna
pacienta. OpoždĢné zahájení správné antibiotické léēby, vēetnĢ adekvátního dávkování, riziko
mortalityzvyšuje.
PokudjsoudýchacícestypacientazajištĢnyinvazivnĢ(tracheálníintubacínebotracheostomií),patƎí
tato pneumonie do skupiny ventilátorových pneumonií (VAP – Ventilator Associated Pneumonia).
Invazivní zajištĢní dýchacích cest smechanickou ventilací zvyšuje riziko vzniku nozokomiální
pneumonie.Chastreetal.vesvéstudiiuvádĢjí,žeintubaceamechanickáventilacezvyšujírizikoHAP
3–21krát.JednouzpƎíēinvznikuHAP/VAPjemikroaspiracebakteriídoplic.
HAP/VAP jsou závažným zdravotnickým problémem, pƎedevším vintenzivní péēi, smortalitou 20–
60%, obzvláštĢ pokud dojde kprogresi a rozvoji sepse a septického šoku. Dƽslednou prevencí
asprávnouantibioterapiílzesnížitjejichincidenci,zvýšitúspĢšnostléēbyaomezitnárƽstbakteriální
rezistence,nelzevšaknozokomiálnípneumoniezcelavymýtit.Jevhodnézdƽraznitvýznamadekvátní
antibiotickéléēby,nepodcenĢnístavupacientaazároveŸnepoužíváníširokospektrýchantibiotiktam,
kdejejichpoužitínenínutné.Dálejedƽležitásnahaoēasnoudeeskalaciléēbyazkrácenídobypodávání
antibiotik.

MetodologietvorbyzdrojovéhoKDP
DetailnĢjšívysvĢtleníklasifikacevĢdeckýchdƽkazƽjeuvedenovplnéverziKDP.
„International ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of hospitalͲacquired
pneumonia and ventilatorͲassociated pneumonia“ byl spoleēnĢ vytvoƎen ētyƎmi mezinárodními
odbornýmispoleēnostmi,atoEuropeanRespiratorySociety(ERS),EuropeanSocietyofIntensiveCare
Medicine (ESICM), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) and
AsociaciónLatinoamericanadelTórax(ALAT)dlemetodologieGRADEWorkingGroup.
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VšichniēlenovétýmusouhlasilispƎijetímvšechdoporuēenízdrojovéhomezinárodníhoKDP,kterýse
komplexnĢzabýváproblematikounozokomiálnípneumonie.Totorozhodnutívycházelozhodnocení
kvality, aktuálnosti, obsahu, vĢdecké validity, pƎijatelnosti a použitelnosti doporuēení ve zdrojovém
KDP.
AdaptacemezinárodníhoERS/ESICM/ESCMID/ALATdoporuēenéhopostupu
HlavnímetodoutvorbyēeskéhoKDPjeadaptacemezinárodníhodoporuēenéhopostupu„International
ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of hospitalͲacquired pneumonia and
ventilatorͲassociatedpneumonia“dlestandardizovanéhopƎístupuADAPTE.
ÚroveŸajistotavĢdeckýchdƽkazƽbylaklasifikovánapodlemetodikyGRADE,vēetnĢoznaēenísymboly
(viz Tabulka 1). Síla jednotlivých doporuēení byla urēena a doporuēení byla formulována podle
metodikyGRADE(vizTabulka2).
Tabulka1.KlasifikaceúrovnĢdƽkazƽdleGRADE
ÚroveŸ/jistotadƽkazƽ
Vysokákvalita/high
StƎedníkvalita/moderate
Nízkákvalita/low
Velminízkákvalita/verylow

VysvĢtlení
Další výzkum velmi nepravdĢpodobnĢ zmĢní spolehlivost
odhaduúēinnosti.
DalšívýzkumpravdĢpodobnĢmƽžemítvlivnaspolehlivost
odhaduúēinnostiamƽžezmĢnitodhad.
Další výzkum velmi pravdĢpodobnĢ má dƽležitý vliv na
spolehlivostodhaduapravdĢpodobnĢzmĢníodhad.
Jakýkolivodhadúēinnostijevelminespolehlivý.

Symbol
ْْْْ
ْْْٓ
ْْٓٓ
ْٓٓٓ


Tabulka2.KlasifikacesílyaformulacedoporuēenídleGRADE
Síladoporuēení
Symbol
ZpƽsobvyjádƎení
doporuēenoudĢlat
SilnédoporuēeníPRO
nn
navrženoudĢlat
Slabé/podmínĢnédoporuēeníPRO
n ?
Slabé/podmínĢnéPROTI
SilnédoporuēeníPROTI

p ?
pp

navrženonedĢlat
doporuēenonedĢlat


DeNovotvorbadoporuēení:Klinickáotázkaē.9
Klinický doporuēený postup byl doplnĢn klinickou otázkou ē. 9, zabývající se problematikou
nozokomiálníchpneumoniívkontextueskérepubliky:„Jakékonkrétníantibiotickérežimy,nazákladĢ
surveillancerezistencebakteriálních pƽvodcƽHAP/VAPkantibakteriálnímpƎípravkƽm,lzedoporuēit
proléēbuHAP/VAPveskérepublice?“
Na základĢ komprehenzivního vyhledávání existujících guidelines a doporuēení, které je podrobnĢ
popsáno vplné verzi KDP, nebyly identifikovány žádné relevantní a kvalitní klinické doporuēené
postupy odpovídající na klinickou otázku ē. 9. Následovalo vyhledávání systematických review
vzhledem k formulované guideline (klinické) otázce pomocí platformy EPISTEMONIKOS. Nebylo
identifikovánožádnérelevantnísystematickéreview.
Vzhledem ktomu, že neexistují žádná relevantní systematická review, postup pokraēoval
vyhledávánímnejlepšíchdostupnýchvĢdeckýchdƽkazƽvzhledemkeklinickéotázceē.9dlepƎístupu
EvidenceͲBasedHealthcare.Bylonalezeno10relevantníchstudiívztahujícíchsekeklinickéotázceē.9.
Riziko zkreslení tĢchto studií bylo posouzeno pomocí standardizovaných nástrojƽ hodnotící
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metodologickou kvalitu observaēních studií vyvinutých Joanna Briggs Institute. Jistota aúroveŸ
vĢdeckýchdƽkazutĢchtostudiíbylaklasifikovánadlemetodikyGRADE(vizTabulka1).Síladoporuēení
bylastanovenadlemetodikyGRADE,vēetnĢformulacesamotnéhodoporuēení(vizTabulka2).

Guideline(klinické)otázky/oblasti
Klinickýdoporuēenýpostupsezabývánížeuvedenýmiguideline(klinickými)otázkami:
1. Je vhodnĢjší u intubovaných pacientƽ s VAP odebrat vzorek biologického materiálu ke
kvantitativnímu mikrobiologickému vyšetƎení z dolních cest dýchacích místo horních cest
dýchacích?
2. MĢla by být u pacientƽ s ēasnou HAP/VAP a bez rizikových faktorƽ pƎítomnosti
multirezistentníchbakteriíaplikovánainiciálníantibioterapiesužšímspektremúēinku?
3. MĢla by být u pacientƽ s pozdní HAP/VAP a/nebo rizikovými faktory pƎítomnosti
multirezistentníchbakteriíaplikovánainiciálníantibioterapieseširšímspektremúēinku?
4. ZlepšujekombinacedvouantibakteriálníchpƎípravkƽviniciálníantibioterapiivýsledekléēby,
resp.klinický„outcome”pacientƽ?JevhodnĢjšípostanoveníetiologickéhoagensHAP/VAP
ajehoantibiogramupokraēovatvkombinaciantibakteriálníchpƎípravkƽ,neboantibioterapii
deeskalovat?
5. MƽžebýtantibiotickáléēbapacientƽsHAP/VAPzkrácenaze14dnƽna7–8dnƽbezzvýšení
rizikaneúspĢšnéléēby?
6. JeklinickéhodnoceníupacientƽsHAP/VAPléēenýchantibiotikyrovnocennéopakovanému
mĢƎení sérových zánĢtlivých biomarkerƽ pro úēely odhadu progrese onemocnĢní ēi špatné
klinickéodpovĢdivprƽbĢhuprvních72–96hodin?
7. MƽžebýtupacientƽsHAP/VAPasepsípoužitsérovýprokalcitoninkrozhodnutíozkrácení
antibiotickéléēby?
8. SnížíaplikacelokálníchantibakteriálníchpƎípravkƽnebochlorhexidinudoorofaryngua/nebo
trávicího traktu u pacientƽ vyžadujících UPV déle než 48 hodin riziko vzniku HAP/VAP
vporovnánísestandardnípéēí?
9. Jakékonkrétníantibiotickérežimy,nazákladĢsurveillancerezistencebakteriálníchpƽvodcƽ
HAP/VAPkantibakteriálnímpƎípravkƽm,lzedoporuēitproléēbuHAP/VAPveskérepublice?
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Doporuēení
Klinickáotázkaē.1:
P:IntubovanípacientisVAP.
I:OdbĢrvzorkubiologickéhomateriálukekvantitativnímumikrobiologickémuvyšetƎenízdolníchcest
dýchacích.
C:OdbĢrvzorkubiologickéhomateriálukekvantitativnímumikrobiologickémuvyšetƎenízhorníchcest
dýchacích.
O:MorbiditaamortalitapacientƽsVAP.
GRADE

Doporuēení/Prohlášení
ÚroveŸ

Síla

U intubovaných pacientƽ spodezƎením na VAP je doporuēeno odebrat vzorky zdolních ْْٓٓ n?
dýchacích cest ke kvantitativnímu mikrobiologickému vyšetƎení pƎed zahájením
antibioterapie(event.pƎedzmĢnouprobíhajícíantibiotickéléēby).
Poznámka:
Cílem je urēit etiologické bakteriální agens, citlivost/rezistenci kantibakteriálním
pƎípravkƽmastanovitoptimálníantibiotickouléēbu,vēetnĢeventuálnídeeskalaceiniciální
antibiotickéléēbyzkombinacenamonoterapii.
Je doporuēeno odebrat vzorky zdolních dýchacích cest (distální ke kvantitativní nebo ْْٓٓ nn
proximálníkekvantitativní/kvalitativníkultivaci)kzacílení/zúženíiniciálníantibioterapie.



Klinickáotázkaē.2:
P:PacientisēasnouHAP/VAPabezrizikovýchfaktorƽpƎítomnostimultirezistentníchbakterií.
I:Iniciálníantibioterapiesužšímspektremúēinku.
C:Iniciálníantibioterapieseširšímspektremúēinku.
O:MorbiditaamortalitapacientƽsHAP/VAP.
GRADE
ÚroveŸ
Síla
JedoporuēenoužitíantibiotiksužšímspektremúēinkuupacientƽspodezƎenímna ْٓٓٓ
n?
ēasnounozokomiálnípneumoniianízkýmrizikemetiologickérolemultirezistentních
(MDR) bakterií. Podle tohoto doporuēení však nelze postupovat, pokud je stav
pacientakomplikován.
Poznámka:
Zapacientys„nízkýmrizikem“lzepovažovatty,kteƎínemajísepsi,žádnédalšírizikové
faktory pro pƎítomnost MDR bakteriálních patogenƽ a nejsou hospitalizováni na
oddĢlenísvysokoumírouMDRbakterií.
Míra rezistentních bakteriálních patogenƽ se v rƽzných zemích, prostƎedích
anemocnicích znaēnĢ liší. Prevalence MDR bakterií ঠ25% na základĢ surveillance
bakteriální rezistence v definované epidemiologické jednotce (resp. na jednotce
intenzivnípéēe,kdejepacientléēen,nikolivvnemocnicijakocelku)jepovažovánaza
vysokoumíru,resp.relevantnífaktor,kterýjepotƎebavzítvúvahu.
Doporuēení/Prohlášení
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MDR bakterii lze chápat jako bakterii se získanou rezistencí (nelze tady zahrnovat
pƎirozenou rezistenci) kminimálnĢ jednomu antibiotiku ze tƎí a více antibiotických
skupin.
Riziko rozvoje CDI (Clostridioides difficile infection) je vysoké zejména pƎi podávání
cefalosporinƽ III. generace (ceftazidim, ceftriaxon). Srizikem CDI je dále spojena
aplikace aminopenicilinƽ (v kombinaci s inhibitorem betaͲlaktamáz i bez nĢho),
fluorochinolonƽ(ciprofloxacin)aklindamycinu.
VpƎípadĢ pacientƽ spodezƎením na ēasnou HAP/VAP, jejichž stav je komplikován ْْٓٓ
sepsí,nebojsouhospitalizováninanemocniēnímoddĢlenísvysokýmvýskytemMDR
bakterií (ग़25%), je doporuēeno podat antibiotika súēinkem na Pseudomonas
aeruginosaaenterobakteriesprodukcíširokospektrýchbetaͲlaktamáz.
Antibiotickou léēbu s úēinkem na Pseudomonas aeruginosa a enterobakterie
sprodukcí širokospektrých betaͲlaktamáz je rovnĢž doporuēeno zahájit vpƎípadĢ
závažnéhoa/neboimunokompromitovanéhopacienta(napƎ.pacientvneutropenii).

nn



Klinickáotázkaē.3:
P:PacientispozdníHAP/VAPa/neborizikovýmifaktorypƎítomnostimultirezistentníchbakterií.
I:Iniciálníantibioterapieseširšímspektremúēinku.
C:Iniciálníantibioterapiesužšímspektremúēinku.
O:MorbiditaamortalitapacientƽsHAP/VAP.
GRADE
ÚroveŸ
UpacientƽspozdníHAP/VAPa/neborizikovýmifaktorypƎítomnostiMDRbakteriíje ْْْٓ
viniciální antibioterapii doporuēeno zohlednĢní možné etiologické role MDR
gramnegativních bakterií, pƎedevším Pseudomonas aeruginosa aenterobakterií
sprodukcíširokospektrýchbetaͲlaktamáztypuESBLa/neboAmpC.
Poznámka:
Za rizikové jsou považováni pacienti sHAP/VAP a sepsí ēi septickým šokem a/nebo
snásledujícímirizikovýmifaktorypropneumonievyvolanéMDRbakteriemi:
x hospitalizacenaoddĢlenísvysokoufrekvencíMDRpatogenƽ,
x pobytnaoddĢlenísvysokýmvýskytemMDRpatogenƽvprƽbĢhuposledních
3mĢsícƽ,
x pƎedchozíantibiotickáléēba(vprƽbĢhuposledních3mĢsícƽ),
x pobytvnemocniciш5dnƽvprƽbĢhuposledních3mĢsícƽ,
x prokázanákolonizaceMDRbakteriemi.
Prevalence rezistentních bakteriálních patogenƽ (vēetnĢ gramnegativních bakterií
aMRSA) vlokálních mikrobiologických datech (lokální surveillance bakteriální
rezistence kantibakteriálním pƎípravkƽm) ঠ25% pƎedstavuje situaci svysokým
rizikem.
RozšíƎení úēinku na methicilinͲrezistentní kmeny Staphylococcus aureus (MRSA) je
doporuēeno u pacientƽ saktuálnĢ prokázanou kolonizací MRSA ēi srizikem jejich
pƎítomnosti(prokázánpƎedcházejícívýskytvdýchacíchcestáchudanéhopacienta).
Doporuēení/Prohlášení



Síla
nn
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Klinickáotázkaē.4:
P:PacientisHAP/VAPviniciálníantibioterapiiadálepakpostanoveníetiologickéhoagensHAP/VAP.
I:KombinacedvouantibakteriálníchpƎípravkƽanáslednádeeskalace.
C:Antibiotickámonoterapienebokombinovanáantibiotickáléēbabezdeeskalace.
O:MorbiditaamortalitapacientƽsHAP/VAP.
GRADE
ÚroveŸ
Kombinovaná iniciální antibioterapie (aplikace dvou antibakteriálních pƎípravkƽ ْْْٓ
zdƽvodu rozšíƎení spektra a zvýšení pravdĢpodobnosti úēinku na multirezistentní
bakterie)jedoporuēenaurizikovýchpacientƽsHAP/VAP.
Poznámka:
Pacienty ve vysokém riziku lze definovat jako pacienty se sepsí ēi septickým šokem
a/nebosrizikovýmifaktorypropƎítomnostMDRbakteriálníchpatogenƽ(vizklinická
otázkaē.3).PƎíkladydoporuēenýchkombinacíjsouuvedenyvtabulce2.
Pokud je zahájena iniciální kombinovaná antibioterapie, je doporuēeno na základĢ ْْٓٓ
výsledkƽmikrobiologickékultivace(tedystanoveníbakteriálníhoetiologickéhoagens
ajehocitlivosti/rezistencekantibakteriálnímpƎípravkƽm)deeskalovatléēbunajedno
antibiotikum.Uvedenýpostup lze uplatnit ivpƎípadĢ, že byla zvolenamonoterapie
širokospektrým pƎípravkem, který lze nahradit jiným antibiotikem se selektivním
úēinkemnaprokázanéhobakteriálníhopƽvodce.
Cílená antibiotická léēba na základĢ urēení bakteriálního pƽvodce a stanovení jeho
citlivosti/rezistence k antibiotikƽm (tyto údaje jsou kdispozici vĢtšinou 3.den po
odebráníklinickéhomateriálu)pƎedstavujesprávnouklinickoupraxi.
Pokraēování vkombinované antibiotické léēbĢ lze zvážit u pacientƽ sprokázanými
extenzivnĢ rezistentními a panrezistentními bakteriálními patogeny, karbapenemͲ
rezistentnímienterobakteriemianefermentujícímigramnegativnímibakteriemi.
Poznámka:
UpacientƽsnízkýmrizikemMDRpatogenƽaunĢkterýchpacientƽsvysokýmrizikem
MDRpatogenƽbezznámeksepselzezvážitiniciálníantibiotickoumonoterapii,ato
antibiotikem súēinností na >90% gramnegativních bakteriálních patogenƽ podle
výsledkƽ lokální surveillance bakteriální rezistence (kumulativní antibiogram). Tento
postup však není vhodný pro pacienty sdalšími závažnými onemocnĢními, sepsí ēi
septickýmšokem.
Extenzivní rezistence – získaná rezistence knejménĢ jednomu antibiotiku
vantibiotických skupinách, pƎiēemž plná úēinnost zƽstává pouze vjedné nebo dvou
skupinách. Panrezistence – získaná rezistence ke všem antibiotikƽm ve všech
antibiotickýchskupinách.
Doporuēení/Prohlášení






Síla
nn

n?
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Klinickáotázkaē.5:
P:PacientisHAP/VAP.
I:Zkráceníantibiotickéléēbyze14dnƽna7–8dnƽ.
C:Standardnípéēeaantibiotickáléēbatrvající14dnƽ.
O:RizikoneúspĢšnéléēby.
GRADE
ÚroveŸ
Lze doporuēit, aby u pacientƽ sHAP/VAP bez tĢžkého/závažného imunodeficitu ْْْٓ
(napƎíkladvrozenédefektyimunity,cytostatickáléēba,biologickáprotizánĢtliváléēba,
AIDS), cystické fibrózy, empyému, plicního abscesu, kavitace ēi nekrotizující
pneumonieasdobrouklinickouodpovĢdínaléēbutrvalaantibioterapie7–8dní.
Poznámka:
Toto doporuēení rovnĢž zahrnuje pacienty sprokázanými MDR bakteriálními
patogeny, vēetnĢ nefermentujících tyēinek (pƎedevším Pseudomonas aeruginosa,
Acinetobacter sp., Burkholderia cepacia komplex, Stenotrophomonas maltophilia)
aMRSA (za pƎedpokladu adekvátní antibiotické léēby apƎíznivého vývoje klinického
stavu).
DelšídobaaplikaceantibiotikmƽžebýtindikovánanazákladĢnedostateēnéklinické
odpovĢdi konkrétního pacienta, bakteriologických nálezƽ (rezistence etiologického
agens k aplikovanéantibioterapii, pozitivní bakteriémie) a stanovení pƎíslušných
zánĢtlivýchbiomarkerƽ(vizotázka7).
ْْٓٓ
Unemocných,kdebylazahájenaantibiotickáléēbaHAP/VAPadiagnózapneumonie
se na základĢ klinického hodnocení a/nebo RTG/CT vyšetƎení nepotvrdila, není
doporuēenopodávatantibiotikadélenež3dny.
Doporuēení/Prohlášení

Síla
n?

p?



Klinickáotázkaē.6:
P:PacientisHAP/VAPléēeníantibiotiky.
I:Standardníklinickéhodnocení.
C:OpakovanémĢƎenísérovýchzánĢtlivýchbiomarkerƽ.
O:OdhadprogreseonemocnĢníēišpatnéklinickéodpovĢdivprƽbĢhuprvních72–96hodin.
Doporuēení/Prohlášení
Dlesouēasnéhodoporuēeníjsouklinickákritériarozhodujícíprozahájeníantibiotické
léēby.
SprávnoupraxíupacientƽsantibiotickouterapiíHAP/VAPjeprovádĢtrutinníklinické
vyšetƎeníulƽžka.
Poznámka:
Je doporuēeno provádĢt každodennĢ rutinní klinické zhodnocení pacienta. Toto
zhodnocenízahrnujestandardníklinickévyšetƎení,mĢƎeníteploty,posouzenímnožství
a charakteru produkovaného tracheobronchiálního sekretu a podle možností také
mĢƎení arteriálního tlaku kyslíku / inspiraēní frakce kyslíku (PaO2/ FiO2) avýpoēet
jednoho ēi více skórovacích systémƽ jako Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS),
OrganDysfunctionandInfectionSystem(ODIN),SequentialOrganFailureAssessment

GRADE
ÚroveŸ

Síla

ST
(bezformálního
doporuēení)
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(SOFA), Simplified Acute Physiological Score II (SAPS II) nebo Acute Physiology and
ChronicHealthEvaluationII(APACHEII).
Vedle klinického zhodnocení pacienta je doporuēeno opakované mikrobiologické
vyšetƎenítracheobronchiálníhosekretu,minimálnĢ2xtýdnĢ.
Není doporuēeno rutinní stanovení zánĢtlivých biochemických markerƽ (vedle ْْْٓ
klinického zhodnocení) u pacientƽ sHAP/VAP kpredikci nedostateēného efektu ēi
klinickéodpovĢdivprƽbĢhuprvních72–96hodin.
Poznámka:
Biochemické zánĢtlivé markery mohou zahrnovat CͲreaktivní protein (CRP),
prokalcitonin(PCT),kopeptinamidregionálnípronatriuretickýpeptid(MRͲproANP).
OšetƎujícílékaƎbymĢlzvážitdostupnost,proveditelnostacenutĢchtovyšetƎení.

pp



Klinickáotázkaē.7:
P:PacientisHAP/VAPasepsí.
I:OpakovanémĢƎenísérovéhoprokalcitoninu.
C:Pacientisestandardnídélkou(7–8dní)antibiotickéléēbynazákladĢklinickéhohodnoceníabez
opakovanéhomĢƎenísérovéhoprokalcitoninu.
O:Rozhodnutíozkráceníantibiotickéléēby.
GRADE
ÚroveŸ
Síla
NenídoporuēenoprovádĢnírutinníhomĢƎeníhodnotsérovéhoprokalcitoninu(PCT) ْْْٓ pp
kezkrácenídélkyantibioterapie,pokudjepƎedpokládánadélkaléēby7–8dníanení
pƎedpokládánakomplikace.
Poznámka:
VpƎípadĢimunokompromitovanýchpacientƽ,neadekvátníiniciálníantibiotickéléēby
(etiologické agens je rezistentní) a HAP/VAP vyvolané nefermentujícími
gramnegativními tyēinkami mƽže být antibiotická léēba delší. Ztohoto dƽvodu je
vhodné použít monitorování PCT se souēasným hodnocením klinického stavu
kpersonalizované délce antibiotické léēby. Tento postup je považován za správnou
klinickoupraxi.NazákladĢvývojePCTapravidelnéhohodnoceníklinickéhostavulze
ukonkrétního pacienta stanovit adekvátní délku antibiotické léēby. Níže jsou
specifikoványsituace,vekterýchjetentopostupdoporuēen:
x neadekvátníiniciálníantibiotickáléēba,
x závažný imunokompromitovaný pacient (napƎ. neutropenie, stp. transplantaci
kostnídƎenĢ),
x vysocerezistentníbakteriálnípatogen,pƎedevším:
o karbapenemͲrezistentníenterobakterie,
o karbapenemͲrezistentníAcinetobactersp.,
o multirezistentníPseudomonasaeruginosa,
x antibiotickáléēbadruhélinie,napƎíkladaplikacekolistinunebotigecyklinu.
ST
Dalšíbiochemickýmarker,napƎíkladCRP,mƽžebýtrovnĢžužiteēný(resp.lzetento
markerpoužít),alejenutnézdƽraznitpƎetrváváníjehovyššíchhodnotivpƎípadech,
kdy se nejedná o bakteriální zánĢtlivý proces. Dostupnost a nízká cena tohoto
vyšetƎeníjsouprimárnímdƽvodemprojehopoužití.
Doporuēení/Prohlášení
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Klinickáotázkaē.8:
P:PacientivyžadujícíUPVdélenež48hodin.
I:Aplikace lokálních antibakteriálních pƎípravkƽ nebo chlorhexidinu do orofaryngu a/nebo trávicího
traktu.
C:StandardnípéēebezaplikaceantibakteriálníchpƎípravkƽnebochlorhexidinudoorofaryngua/nebo
trávicíhotraktu.
O:RizikovznikuHAP/VAP.
Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ

Síla

AplikacichlorhexidinuupacientƽnaumĢléplicníventilacinelzedoporuēit.
ST
Poznámka:
ZdƽvodunedostatkudatnenízƎejmé,zdapƎevažujívýhody,resp.sníženívýskytuVAP,
ēinežádoucíúēinkysouvisejícíspoškozenímplicpƎimikroaspiraci.
SelektivnídekontaminacestƎeva(SDD)nevstƎebatelnýmiantibiotikynenídoporuēena. ْْٓٓ
n?
Poznámka:
Lze zvážit použití selektivní dekontaminace dutiny ústní (SOD) nevstƎebatelnými
antibiotiky(tobramycin,kolistin)vprostƎedíchsnízkoumírouēetnostiMDRbakterií
anízkouspotƎebouantibiotik.
Nízkou spotƎebu antibiotik na jednotce intenzivní péēe lze definovat jako ট1000
definovanýchdenníchdávekna1000dnƽhospitalizace.
PƎestože stanovení hraniēní hodnoty pro prostƎedí snízkou mírou ēetnosti MDR
bakteriípƎedstavujedilema,lzevtomtopƎípadĢdoporuēit5%hranici.



Klinickáotázkaē.9:
P:PacientisHAP/VAPveskérepublice.
I:Antibiotické režimy na základĢ surveillance rezistence bakteriálních pƽvodcƽ HAP/VAP
kantibakteriálnímpƎípravkƽm.
C:Antibiotickérežimy bezznalostivýsledkƽsurveillancerezistence bakteriálních pƽvodcƽ HAP/VAP
kantibakteriálnímpƎípravkƽm.
O:MorbiditaamortalitapacientƽsHAP/VAP.
Doporuēení/Prohlášení
Rezistence bakteriálních pƽvodcƽ HAP/VAP vƽēi antibiotikƽm se liší mezi regiony,
zdravotnickýmizaƎízenímiijednotlivýmioddĢleními.Ztohotodƽvodujekladendƽraz
na tvorbu lokálních doporuēených postupƽ antibiotické léēby atato doporuēení
musejí být pravidelnĢ revidována (minimálnĢ 1x roēnĢ) podle aktuální
epidemiologickésituacenadanémpracovišti.
Poznámka:
Tabulka 4 uvádí možné režimy iniciální antibiotické léēby HAP/VAP vpodmínkách
eskérepubliky.UvedenérežimyvycházejízfrekvencebakteriálníchpƽvodcƽHAP/VAP
veské republice, vēetnĢ jejich citlivosti/rezistence kantibiotikƽm, pƎiēemž
východiskemjerovnĢžklasifikacezpohleduēasnénebopozdníinfekce.
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Tabulka4.MožnérežimyiniciálníantibiotickéléēbyHAP/VAPvpodmínkácheskérepubliky
Pneumonie/Klinickáforma
Nozokomiálnípneumonie
ēasná
(menšírizikoetiologické
rolemultirezistentních
bakterií)

Nozokomiálnípneumonie
pozdníbezrozvojesepse

Nozokomiálnípneumonie
pozdnísrozvojemsepse

Terapie
amoxicilin/kys.klavulanová
ampicilin/sulbaktam
oxacilin+cefotaxim
Poznámka:
VpƎípadĢzlepšeníklinickéhostavupacientaavsouladusmikrobiologickým
vyšetƎením(stanoveníetiologickéhobakteriálníhoagensapotvrzeníjeho
citlivostikdanémuantibiotiku)lzeparenterálníléēbupo48hodináchpƎevéstna
perorální.
PƎimírnýchpƎíznacíchpneumonieanízkémrizikurezistencelzeiniciálnĢ
aplikovatantibiotikum(amoxicilin/kys.klavulanová)perorálnĢ.
ceftazidimnebocefepim
piperacilin/tazobaktam
meropenemneboimipenem
Uvedenáantibiotikalzekombinovatsamikacinem(kombinovanáantibiotická
léēba)vpƎípadĢvysocerizikovýchpacientƽ,resp.pacientƽsesepsíēiseptickým
šokema/nebosnásledujícímirizikovýmifaktorypropƎítomnostMDR
bakteriálníchpatogenƽ:
x hospitalizacenaoddĢlenísvysokýmvýskytem(>25%)MDRpatogenƽ
podlevýsledkƽlokálnísurveillancebakteriálníchpatogenƽ,vēetnĢ
gramnegativníchbakteriíaMRSA,
x pƎedchozípobytnaoddĢlenísvysokýmvýskytemMDRpatogenƽ
(vprƽbĢhuposledních3mĢsícƽ),
x pƎedchozíantibiotickáléēba(vprƽbĢhuposledních3mĢsícƽ),
x prokázanákolonizaceMDRbakteriemi.
PƎipodezƎenínaMRSApƎidatlinezolidnebovankomycin.
Poznámka:
MonoterapiejepodmínĢnaúēinnostíantibiotikanavícenež90%
gramnegativníchbakteriálníchpatogenƽnadanémpracovišti(kumulativní
antibiogram).
VpƎípadĢzlepšeníklinickéhostavupacientaavsouladusmikrobiologickým
vyšetƎením(stanoveníetiologickéhobakteriálníhoagensapotvrzeníjeho
citlivostikdanémuantibiotiku)doporuēujemedeeskalovatantibiotickouléēbu.
piperacilin/tazobaktam+amikacin
ceftazidimnebocefepim+amikacin
meropenemneboimipenem+amikacin
ceftazidim/avibaktam+amikacin
ceftolozan/tazobaktam+amikacin
PƎipodezƎenínaMRSApƎidatdokombinacelinezolidnebovankomycin.
Poznámka:
VpƎípadĢzlepšeníklinickéhostavupacientaavsouladusmikrobiologickým
vyšetƎením(stanoveníetiologickéhobakteriálníhoagensapotvrzeníjeho
citlivostikdanémuantibiotiku)doporuēujemedeeskalovatantibiotickouléēbu.
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Aspiraēnípneumonie
vzniklávprƽbĢhu
hospitalizace

asnáforma(do5dnƽhospitalizace)
ampicilin/sulbaktam(event.+metronidazol)
amoxicilin/kys.klavulanová(event.+metronidazol)
cefuroxim+metronidazol
Pozdníforma(hospitalizacevícenež5dnƽ)
piperacilin/tazobaktam(event.+metronidazol)
meropenemneboimipenem(event.+metronidazol)
Uvedenáantibiotikadoporuēujemekombinovatsamikacinem(kombinovaná
antibiotickáléēba)vpƎípadĢvysocerizikovýchpacientƽ,resp.pacientƽsesepsí
ēiseptickýmšokema/nebosnásledujícímirizikovýmifaktorypropƎítomnost
MDRbakteriálníchpatogenƽ:
x hospitalizacenaoddĢlenísvysokýmvýskytem(>25%)MDRpatogenƽ
dlevýsledkƽlokálnísurveillancebakteriálníchpatogenƽ,vēetnĢ
gramnegativníchbakteriíaMRSA,
x pƎedchozípobytnaoddĢlenísvysokýmvýskytemMDRpatogenƽ
(vprƽbĢhuposledních3mĢsícƽ),
x pƎedchozíantibiotickáléēba(vprƽbĢhuposledních3mĢsícƽ),
x prokázanákolonizaceMDRbakteriemi.
Poznámka:
MonoterapiejepodmínĢnaúēinnostíantibiotikanavícejak90%
gramnegativníchbakteriálníchpatogenƽnadanémpracovišti(kumulativní
antibiogram).
VpƎípadĢzlepšeníklinickéhostavupacientaavsouladusmikrobiologickým
vyšetƎením(stanoveníetiologickéhobakteriálníhoagensapotvrzeníjeho
citlivostikdanémuantibiotiku)doporuēujemedeeskalovatantibiotickouléēbu.


VýbĢr iniciální antibiotické léēby by mĢl vycházet, vedle klinického zhodnocení pacienta, rovnĢž
zmikrobiologickéhomonitorováníbakteriálníhoosídleníhorníchidolníchdýchacíchcest,kterébymĢlo
být realizováno minimálnĢ 1x týdnĢ. Vtomto pƎípadĢ se jedná o stanovení pƎípadné kolonizace
pacienta MDR bakteriemi, které je nutné vzít vúvahu pƎi rozvoji HAP/VAP a zahájení iniciální
antibiotickéléēby.ObecnýterapeutickýpƎístupkHAP/VAPzpohledubakteriálníetiologiejeuvedenve
Schématu1.
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Schéma1.ObecnýterapeutickýpƎístupkHAP/VAPzpohledubakteriálníetiologie

ZhodnocenírizikapƎítomnostiMDRbakterií






NízkérizikoMDRbakterií
amortality(ч25%)

VysokérizikoMDRbakterií
a/nebo>25%rizikomortality






Antibiotická
monoterapie

Bezrozvojesepse

Srozvojemsepse







Monoterapieantibiotikemsúēinnostínavícejak90%
gramnegativníchbakteriálníchpatogenƽnadaném
pracovišti(kumulativníantibiogram),

Kombinacedvouantibiotik
santipseudomonádovým
úēinkem



nebo

±MRSAterapie








kombinovanáterapiepokudneníkdispozici
antibiotikumsúēinnostína>90%gramnegativních
bakteriálníchpatogenƽnadanémpracovišti
±MRSAterapie






KompletníklinickýdoporuēenýpostupproNozokomiálnípneumoniijedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/17ͲnozokomialniͲpneumonieͲdiagnostikaͲbakterialnichͲpuvodcuͲ
antibiotickaͲlecbaͲfinal.pdf
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Úvod
UPOZORN NÍ:
TENTO MATERIÁL JE KLINICKÝM SOUHRNEM KLINICKÉHO DOPORUENÉHO POSTUPU, KTERÝ MÁ
SLOUŽIT ZDRAVOTNÍKpM JAKO PODKLAD PRO RYCHLÉ KLINICKÉ ROZHODOVÁNÍ. VŠECHNA
DOPORUENÍ JSOU VYTVO\ENA NA ZÁKLAD  NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH V DECKÝCH DpKAZp
VDANÉMASEPODLENÁRODNÍMETODIKYTVORBYKDP. Kompletníklinickýdoporuēenýpostup
proopioidyvléēbĢchronickénenádorovébolestijedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/18ͲopioidyͲvͲlecbeͲchronickeͲnenadoroveͲbolestiͲfinal.pdf

Základníinformace–základnípojmy
Termín CHNNB zahrnuje všechny bolestivé stavy, které trvají déle než 3 mĢsíce a nesouvisí
snádorovýmonemocnĢním.Podle7celonárodníchprƽzkumƽprovedenýchvletech1994až2008,trpí
15–19%dospĢlýchKanaěanƽCHNNB.PrevalenceCHNNBnarƽstásvĢkemajevýznamnĢvyššíužen
atakéupacientƽsnižšímvzdĢláním. AēkolivdefiniceCHNNBpracujes ēasovýmúdajem3mĢsíce,
uvĢtšinypacientƽtrvámnohemdéle.JednastudienapƎ.zjistila,že54%Kanaěanƽ,kteƎítrpíCHNNB,
udává,žetatobolesttrvádélenež10leta25%odpovĢdĢlo,žebolesttrvávícenež20let.
CHNNBvýznamnĢovlivŸujedenníaktivityamáznaēnýnegativnívlivnacelkovoukvalituživotaana
funkēnízdatnost.DisabilitazpƽsobenáCHNNBjespojenásvysokýmobjemempracovníneschopnosti
asníženépracovníschopnosti.Díkypoklesupracovníproduktivityazvýšenýmnákladƽmnazdravotní
péēi je CHNNB z hlediska zdravotního systému spojena s vysokými náklady. V Ontariu jsou celkové
nákladynazdravotnípéēiupacientƽsCHNNBvyššínež1742USDnaosobu.VKanadĢjsoucelkové
náklady (vēetnĢ pƎímých i nepƎímých) na léēbu CHNNB odhadovány na 43 miliard USD. Chronická
bolest, která nesouvisí s nádorovým onemocnĢním, je v KanadĢ nejēastĢjším dƽvodem ēerpání
zdravotnípéēeadisabilityudospĢlépopulacevproduktivnímvĢku.
LékaƎi pƎedevším v severní Americe v posledních letech výraznĢ zvýšili preskripci opioidƽ v léēbĢ
CHNNB.ObjempƎedepsanýchopioidƽvzrostlz10209definovanýchdenníchdávek(DDD)namilion
obyvatelvroce2001na30540DDDnamilionobyvatelvroce2014.Poēetpacientƽléēenýchvysokými
dávkamiopioidƽ(dávkaш200mgekvivalentuperorálníhomorfinu)vzrostlze781na1000léēených
pacientƽvroce2006az961na1000léēenýchpacientƽvroce2011.
NĢkteƎí výzkumníci došli k závĢru, že tyto trendy ve spotƎebĢ opioidƽ nevedly k žádné zmĢnĢ
vprevalenciCHNNBanezakládajísenažádnémnovémprƽkazuoúēinnostiopiodƽvléēbĢCHNNB.
NarƽstajícíspotƎebaopioidƽmƽžebýtēásteēnĢvysvĢtlenaagresivnímmarketingemvýrobcƽopioidƽ
a výsledkem kampanĢ, v jejímž dƽsledku jsou lékaƎi aktivnĢjší ve vyhledávání a léēbĢ pacientƽ
schronickoubolestí.
PƎístupkpƎedepisováníopioidƽproCHNNBjemezikanadskýmilékaƎivelmivariabilní.Užíváníopioidƽ
proCHNNBjeprovázenovýznamnýmiriziky.VOntariusemezilety2004a2013zdvojnásobilpoēet
pacientƽpƎijatýchdostátníchprogramƽkƎešeníproblémƽspojenýchsužívánímopioidƽ(z8799na
18232).Poēetúmrtízpƽsobenýchužíváníopioidƽ(svýjimkouheroinu)vzrostlze127vroce1991na
540vroce2010anadáleroste.CelkovĢ1pacientz550pacientƽléēenýchopioidyzemƎelvdƽsledku
komplikacíspojenýchs užívánímopioidy,atovprƽmĢru2,6rokuodvystaveníprvníhoreceptu na
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opioid.Upacientƽ,kteƎíužívajídávkuш200mgekvivalentuperorálníhomorfinudennĢ,jetentopomĢr
1:32.
Kanadští lékaƎi a regulaēní autority si uvĢdomují narƽstající potƎebu pravidel a doporuēení pro
pƎedepisování opioidƽ pro CHNNB. V roce 2017 byla v rámci Federation Of Medical Regulatory
AuthoritiesofCanada–FMRACavespoluprácisprovinēnímiaúzemnímiregulaēnímiorgányvytvoƎena
„Národnískupinaprodoporuēenépostupyproužíváníopioidƽ“,kterámĢlazaúkolvytvoƎitklinický
doporuēenýpostup:KanadskédoporuēeníprobezpeēnéaefektivníužitíopioidƽvléēbĢCHNNB.Práce
nadokumentuvycházelazdoporuēeníNárodnískupinyproužitíopioidƽzroku2010.KriticitĢchto
doporuēení zdƽrazŸovali, že nĢkterá doporuēení byla mnohem ménĢ specifická, než by bylo tƎeba.
VĢtšinadoporuēeníbylanavícformulovanávesmyslupodporyadoporuēenípƎedepisováníopioidƽ.
VelmimalápozornostbylavĢnovánaotázce,kdyopioidyupacientƽsCHNNBnepƎedepsat.
Vroce2014KanadskáfederálnívládarozšíƎilazamĢƎeníNárodníprotidrogovéstrategieznelegálních
drog také na oblast nesprávného užívání a zneužívání pƎedepsaných opioidƽ. „Health Canada“
následnĢ formou grantu podpoƎila výzkumníky na McMaster University, aby provedli zásadní revizi
Kanadských doporuēení pro užití opioidƽ v léēbĢ CHNNB z roku 2010. Projektový tým pro tvorbu
Doporuēenýchpostupƽvroce2017jesloženzoborníkƽnaléēbuCHNNB,nafarmakologiiopioidƽ,na
systematické review a tvorbu doporuēených klinických postupƽ, ale také ze zástupcƽ pacientƽ
apracovníkƽregulaēníchorgánƽainstitucí.CílemjevytvoƎitdoporuēenýpostupzaloženýnadƽkazech,
který by v KanadĢ podpoƎil racionální a bezpeēné klinické rozhodování o užití opioidƽ. Toto nové
doporuēení zohlednilo všechny publikované práce a data po roce 2010 (od vydání posledního
doporuēeného postupu) a má za cíl dostát standardƽm pro tvorbu dƽvĢryhodných doporuēených
postupƽapƎispĢtkužitíopioidƽvléēbĢCHNNBzaloženénadƽkazech.
V eské republice byla provedena analýza zamĢƎená na léēbu pacientƽ s CHNNB opioidy z dat
spravovanýchÚstavemzdravotnickýchinformacíastatistikyR(ÚZISR),kterájsousbíránavrámci
Národního zdravotnického informaēního systému (NZIS) a národních zdravotních registrƽ. Hlavním
zdrojem informací byl Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS), který obsahuje data
zdravotních pojišƛoven v hospitalizaēní i ambulantní oblasti, vēetnĢ kompletních dat o vykázaných
diagnózách, procedurách a léēbĢ; v souēasnosti jsou data k dispozici za období 2010–2018.
Prezentovánabududatazanalýzyzaobdobí2015–2018,kdybylocelkemvybranýmiopioidnímiléēivy
(vizmetodikaanalýzy)léēenocelkem1363495pacientƽ(CHNNB–1267389,nádorovábolest[NB]–
96106).Vjednotlivýchletechodroku2015doroku2018stoupalpoēetpacientƽléēenýchopioidy
apomĢrpacientƽsCHNNBaNBselišil(rok2015:CHNNB–294124,NB–24830;rok2016:CHNNB–
274680,NB–24369;rok2017:CHNNB–645976,NB–34383;rok2018:CHNNB–676795,NB:35
096). V roce 2017 se zaēaly vykazovat léky z ATC skupin: N02AJ06 – KODEIN A PARACETAMOL
aN02AJ13 – TRAMADOL A PARACETAMOL, z tohoto dƽvodu došlo ke skokovému nárƽstu poētu
pacientƽléēenýchopioidymeziléty2016a2017.
Kompletní informace vēetnĢ odkazƽ na zdrojovou literaturu jsou souēástí plné verze Klinického
doporuēeného postupu pro opioidy v léēbĢ chronické nenádorové bolesti na odkazu zde:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/18ͲopioidyͲvͲlecbeͲchronickeͲnenadoroveͲbolestiͲfinal.pdf
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MetodologietvorbyzdrojovéhoKDP
DetailnĢjší vysvĢtlení metodologického postupu je uvedeno vplné verzi KDP.
PƎi hodnocení úrovnĢ a jistoty vĢdeckých dƽkazƽ a tvorbĢ doporuēení byl použit systém GRADE.
ÚroveŸ vĢdeckých dƽkazƽ lze vyjádƎit slovnĢ ēi pomocí symbolƽ (viz Tabulka 1). Síla doporuēení v
tomto dokumentujevsouladusestandardy protvorbudƽvĢryhodnýchdoporuēeníavsouladuse
systémemGRADEjsoukategorizovánajakosilnáaslabádoporuēení(vizTabulka2).
Tabulka1.KlasifikaceúrovnĢdƽkazƽdleGRADE
Kvalitadƽkazƽ
VysvĢtlení
Vysokákvalita/high
Další výzkum velmi nepravdĢpodobnĢ zmĢní spolehlivost
odhaduúēinnosti.
StƎedníkvalita/moderate
DalšívýzkumpravdĢpodobnĢmƽžemítvlivnaspolehlivost
odhaduúēinnostiamƽžezmĢnitodhad.
Nízkákvalita/low
Další výzkum velmi pravdĢpodobnĢ má dƽležitý vliv na
spolehlivostodhaduapravdĢpodobnĢzmĢníodhad.
Velminízkákvalita/verylow
Jakýkolivodhadúēinnostijevelminespolehlivý.

Tabulka2.KlasifikacesílyaformulacedoporuēenídleGRADE.
Symbol
ZpƽsobvyjádƎení
Síladoporuēení
doporuēenoudĢlat
SilnédoporuēeníPRO
nn
Slabé/podmínĢnédoporuēeníPRO
navrženoudĢlat
n?
Slabé/podmínĢnéPROTI
navrženonedĢlat
p?
doporuēenonedĢlat
SilnédoporuēeníPROTI
pp

Symbol
ْْْْ
ْْْٓ
ْْٓٓ
ْٓٓٓ


Silné doporuēení znamená, že všichni, nebo témĢƎ všichni informovaní pacienti by si zvolili daný
doporuēený postup. Pro lékaƎe to znamená, že postup podle daného doporuēení je správným
postupemuvšech,nebotémĢƎvšechpacientƽ.Silnádoporuēeníjsoukandidátynaindikátorykvality
péēeasprávnostiklinickéhopostupu.Slabédoporuēeníznamená,ževĢtšinainformovanýchpacientƽ
by sice zvolila doporuēený postup, ale významná menšina by volila postup alternativní. U slabých
doporuēenímusílékaƎirespektovat,žeprorƽznépacientybudoupƎimĢƎenéasprávnérƽznépostupy.
LékaƎ by mĢl pacientovi napomáhat a asistovat, aby se rozhodl pro léēebný postup, který bude
vsouladusjehohodnotamiapreferencemi.SlabádoporuēeníbynemĢlasloužitjakozákladprotvorbu
standardƽpéēe(svýjimkoustandardƽprosdílenérozhodování).Doporuēenýpostuptakéobsahuje
doporuēenídobréklinicképraxeadoporuēeníexpertƽ,kterájsouodlišnáoddoporuēenínazákladĢ
GRADEsystému.Doporuēenídobrépraxevycházejízklinickéhoúsudkuazkušeností,jsoupodporovány
nepƎímýmidƽkazyamohoupropacientaznamenatzƎetelnýbenefit.Klinickédoporuēeníexpertƽse
týká pƎedevším oblastí, pro které nebyly publikovány žádné dƽkazy, nebo jsou tyto dƽkazy
nedostateēné pro tvorbu formálního doporuēení a nemají sílu a prƽkaznost doporuēení na základĢ
systémuGRADEanidoporuēenídobrépraxe.
Na základĢ systému GRADE jsou doporuēení charakterizovaná jako „silná” nebo jako „slabá”. Ve
finálním dokumentu je sloveso „doporuēujeme” použito u „silných“ doporuēení a sloveso
„navrhujeme”vpƎípadĢ„slabých“doporuēení.
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Guideline(klinické)oblastidlejednotlivýchkapitol
1. KdyzvažovatzahájeníléēbyopioidyupacientƽsCHNNB
2. PropacientysCHNNB,kteƎínemajívanamnézeonemocnĢnívdƽsledkuužívánínávykových
látek ani jiné aktivní psychiatrické onemocnĢní a trpí trvalou závažnou bolestí i pƎes
optimalizacineopioidníléēby
3. PropacientysCHNNB,kteƎísouēasnĢtrpíonemocnĢnímzužívánínávykovýchlátek
4. PropacientysCHNNBsaktivnímpsychiatrickýmonemocnĢním,kteƎímajítrvalouzávažnou
bolestipƎesoptimalizacineopioidníléēby
5. PropacientysCHNNB,kteƎívminulostitrpĢlionemocnĢnízužívánínávykovýchlátekakteƎí
majítrvalouzávažnoubolestipƎesoptimalizacineopioidníléēby
6. PropacientysCHNNB,kteƎízahajujídlouhodobouléēbuopioidy
7. RotaceasnižovánídávkyupacientƽsCHNNB

Doporuēení


Klinickáotázkaē.1
Doporuēení1:KdyzvažovatzahájeníléēbyopioidyupacientƽsCHNNB.
P:PacientisCHNNB,unichžjezvažovánozahájeníprvnílinieléēbybolesti.
I:Klinickétestováníúēinnostiopioidƽ.
C:Optimalizaceléēbyspoužitímneopioidnífarmakoterapieanefarmakologickéléēby(napƎ.NSAID,
antikonvulziv,tricyklickýchantidepresiv,nabilonu,mexiletinu).
O:MinimálnĢvýznamnýrozdílbolestina10cmvizuálníanalogovéstupnici(VAS)sníženímo1cm.
GRADE
ÚroveŸ
Síla

Doporuēení/Prohlášení
Doporuēujeme
optimalizovat
farmakoterapii neopioidními
anefarmakologickýmimetodamiradĢjinežléēbuopioidy.

analgetiky

ْْٓٓ

nn


ZdƽvodnĢní
Léēbaopioidy,pokudjepƎidánakneopioidnímanalgetikƽm,mƽžedosáhnoutmírnéhozlepšeníbolesti
afunkcevporovnánísjinýmipostupyléēbybolesti.NicménĢjetozacenumožného(sicevzácného
aneúmyslného,alefatálního)pƎedávkování,velmiēastéfyzickézávislostiaēastéhozneužívání.Prvnílinie
léēbypacientƽsCHNNBbezopioidƽmƽžedosáhnoutpodobnéhozlepšeníafunkce(napƎ.spoužitím
nesteroidních antirevmatik – NSAID, cviēení, kognitivnĢ behaviorální terapie), ale bez možného
následkuvesmysluvznikuzávislostiapƎedávkováníbezfatálníchnásledkƽ.
ObecnĢGRADEodmításilnádoporuēení,pokudjekvalitadƽkazƽprokritickévýsledkynízkánebovelmi
nízká.ExistujenicménĢpĢtvzorovýchsituací,vekterýchmohoubýtodƽvodnĢnasilnádoporuēeníipƎes
nízkou nebo velmi nízkou kvalitu dƽkazƽ. Jedním z nich je, když dƽkazy o nízké kvalitĢ naznaēují
rovnocennostdvoualternativ,alevysocekvalitnídƽkazynaznaēujívĢtšíškody.Vnašemdoporuēení
snízkou kvalitou dƽkazƽ (vĢtšina je nepƎímých) navrhujeme rovnocennost opioidní terapie sƎadou
jinýchneopioidníchléēivanefarmakologicképostupy,zatímcosilnédƽkazyprokazujívĢtšípoškození
opioidy.
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Praktickéinformace
NíženaleznetenĢkolikspecifickýchléēebnýchpostupƽ,kteréjsoudostupnéproléēbuCHNNBvēetnĢ
úrovnĢvĢdeckýchdƽkazƽprokaždýuvedenýpostupdleGRADE.

NeopioidníléēbaproCHNNB
Chronickánenádorová
bolest

ÚroveŸ
dƽkazu

Terapiesurēitýmdƽkazemefektivity

Chronickábolestzad

ْْْٓ
až
ْْْْ

NSAID,duloxetinabenzodiazepinyjsouúēinnĢjšínež
placeboēipƎedstíranáléēba(sham),žádnáléēba,
obvyklápéēe,neboobjednáníkvyšetƎení.

Revmatoidníartritida,osteoartritida,
fibromyalgie,bolestzad,intermitentní
klaudikace,dysmenorrhoea,funkēní
poruchykrēnípáteƎe,míšníporanĢní,
postͲpoliomyelitickýsyndrom,
patellofemorálníbolest

ْْٓٓ

Fyzickáaktivitasnížilazávažnostbolestiazlepšila
fyzickouvýkonnost.Postiženíbylospojenose
svalovoubolestí.

Fibromyalgie

ْْْٓ

PravidelnéfyzickécviēenípravdĢpodobnĢsnižuje
bolestupacientƽsfibromyalgií.

Chronickábolestzad

ْْٓٓ
až
ْْْٓ

KrátceažstƎednĢdobéúēinky
Taichi,mindfulnessmeditace,cviēení,
multidisciplinárnírehabilitace,spinálnímanipulace,
masážeaakupunktury.
ÚēinkynafyzickouvýkonnostbylyobecnĢmenšínež
vliv/efektnabolest.

Bolestizad,osteoartrózakolen,bolest
krēnípáteƎe,
fibromyalgie,silnébolestihlavynebo
migrény

ْٓٓٓ
až
ْْٓٓ

Akupunktura,jóga,masáže,manipulacepáteƎe,
osteopatickémanipulace,Taichi,relaxaēnítechniky
mohoupomocinĢkterýmpacientƽmzvládatbolest.



Klinickáotázkaē.2
Doporuēení 2: Pro pacienty s CHNNB, kteƎí nemají v anamnéze onemocnĢní v dƽsledku užívání
návykových látek ani jiné aktivní psychiatrické onemocnĢní a trpí trvalou závažnou bolestí i pƎes
optimalizacineopioidníléēby
P:PacientisCHNNB,bezsouēasnéhoēidƎívĢjšíhoabúzuabezaktivníchpsychiatrickýchporuch,kteƎí
majípƎetrvávajícíbolestnavzdoryoptimálníterapiineopioidnímianalgetiky.
I:Klinickétestováníúēinnostiopioidƽ.
C:Optimalizaceléēbybezpoužitíopioidƽ
O:MinimálnĢdƽležitýrozdílbolestina10cmvizuálníanalogovéstupnici(VAS)jesníženío1cm.
Doporuēení/Prohlášení
Navrhujeme spíše pƎidat opioidy formou testu klinické úēinnosti než pokraēovat
vléēbĢbezopioidƽ.
Testem klinické úēinnosti opioidƽ rozumíme zahájení, titraci a peēlivé sledování
léēebné odpovĢdi. Pokud není dosaženo podstatného zlepšení kontroly bolesti
afunkēního stavu, je podávání opioidƽ ukonēeno. Studie, které identifikovaly

GRADE
ÚroveŸ
Síla

ْْْٓ

n?
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onemocnĢnízužívánínávykovýchlátekjakorizikovýfaktorpronepƎíznivývýsledek
léēbyopioidy,pracovalypƎedevšímsesyndromemzávislostinaalkoholuaomamných
látkách, a nĢkdy odkazovaly k diagnózám zahrnutým v kapitole Mezinárodní
klasifikacenemocí(MKNͲ9)1.PsychiatrickáonemocnĢníidentifikovanájakorizikový
faktor pro nepƎíznivý výsledek opioidní léēby zahrnovala obecnĢ úzkost a depresi,
vēetnĢ kategorií uvedených v MKNͲ9, dále “psychiatrické diagnózy”, “poruchy
nálady”a„postͲtraumatickoustresovouporuchu“.


ZdƽvodnĢní
Léēba opioidy, pokud je pƎidána kléēbĢ neopioidními analgetiky, mƽže dosáhnout mírného zlepšení
bolesti a funkce v porovnání s jinými postupy léēby bolesti, nicménĢ je to za cenu možného, sice
vzácného a neúmyslného, ale fatálního pƎedávkování, velmi ēasté fyzické závislosti a ēastého
zneužívání.
Hlavnípravidla/základníprincipyprozahájeníléēbyopioidy
А
А
А

А

А

А

А
А

Navzdorydostupnostirƽznýchscreeningovýchpomƽceknenímožnépredikovat,zdajepacient
vhodnýkléēbĢopioidy.
Doporuēujemezaēítsnejnižšídostupnoudávkouopioidu.
PƎedepsanélékybymĢlposkytovatpraktickýlékaƎ,nejdélevšakpodobu28dnƽ.Intervalmƽže
být zkrácen pƎi zahájení léēby, v pƎípadech podezƎení na zneužívání, nebo pƎi nadmĢrném
zvyšovánídávkyopioidu.
Upacientƽstrvaloubolestí,vēetnĢbolestivklidu,mohoulékaƎipƎedepsatopioidysƎízeným
uvolŸováním, které jsou pro pacienty výhodnĢjší a bĢhem dne také komfortnĢjší. Bolest
souvisejícísaktivitounemusívyžadovatléēbuopioidemsprodlouženýmuvolŸovánímaléēba
opioidymƽžebýtvedenapouzeopioidemsokamžitýmuvolŸováním(vizDoporuēení2).
BĢhem titrace dávky doporuēujeme pacientƽm, aby se vyhnuli Ǝízení motorového vozidla,
dokudnenístanovenastabilnídávkaadokudneníjisté,zdaopioidnezpƽsobujesedaci.Toplatí
zejménapƎiužíváníopioidƽspoleēnĢsalkoholem,benzodiazepiny(vizDoporuēení3),nebo
sjinýmisedativy.
VhodnáléēbabymĢlabýtstanovenado3–6mĢsícƽ;opioidy,kteréposkytujímenšíúlevuod
bolesti,doporuēenojehodnocenípo3mĢsících,nĢkteƎípacientimohoupokraēovatvléēbĢ
symptomƽzvysazeníopioidu.
UnĢkterýchpacientƽserozvinetoleranceaabstinenēnísyndrombĢhem2–4týdnƽ.ToznaēnĢ
ztĢžujejakékolivsnahyosníženínebovysazeníopioidƽ,kteréselhaly.
Dalšípotenciálnínežádoucíúēinkyopioidƽ,kterésizasluhujípozornost,jsoupády,zlomeniny,
poruchy dýchání vēetnĢ spánkové apnoe (viz Doporuēení 4), deprese a zhoršení bolesti
(hyperalgesieindukovanáopioidy).

Praktickéinformace
Níženaleznetemožnostizahájeníléēbyopioidyaopioidy,kterénejsoudoporuēenyprozahájeníléēby
CHNNB.

1


VRjevyužívánaMKNverze10,alenejednáseorozdílyusledovanýchstavƽ.
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Opioid

VysvĢtlení/komentáƎ

Morfin

Neindikovaturenálníinsuficience

Oxykodon

~1,5xúēinnĢjšínežmorfin
Formaodolnáprotimanipulacizaúēelemzneužíváníopioidníchlátek.

Hydromorfon

~5xsilnĢjšínežmorfin
Formaodolnáprotimanipulaci

Oxykodon/Naloxon KombinacenaloxonumƽžeminimalizovatzácpuapƎípadnĢpƽsobitjako
prevencezneužití
Buprenorfin

OrálníformypreferovanépƎedtransdermálnípƎizahájeníléēby

Kodein 
Tapentadol

Formaodolnáprotimanipulaci
KombinovanýinhibitorzpĢtnéhovychytávánínoradrenalinu,slabýopioid

Tramadol

Proléēivo/”prodrug”/(inhibitorzpĢtnéhovychytáváníserotoninua
norepinefrinu),kteréjepƎevedenonaopioidvysocevariabilnímzpƽsobem


Opioidy,kterénejsoudoporuēenyprozahájeníléēbyCHNNB
Opioid

VysvĢtlení/komentáƎ

Methadon Vyžadujezvláštnívýjimku
Fentanyl(transdermální) Nevhodnýproopioidnaivnípacienty
Meperidin Omezenáúēinnost;toxickémetabolitysekumulujívevysokýchdávkách,neu
renálníinsuficience(poznámkapƎekladatele:VRsenepoužívá)
Pentazocin Omezenáúēinnost,vysokývýskytdysforie



Klinickáotázkaē.3
Doporuēení3:PropacientysCHNNB,kteƎísouēasnĢtrpíonemocnĢnímzužívánínávykovýchlátek.
P:PacientisCHNNBaaktuálnídrogovouzávislostí,kteƎímajíneopioidníterapiioptimalizovanou.
I:Testováníklinickéúēinnostiopioidƽ.
C:Pokraēovánínastavenéterapiebezopioidƽ.
O:Rozdílvbolesti,tĢlesnýchfunkcíchēigastrointestinálníchvedlejšíchúēincíchupacientƽsaktivním
zneužívánímpsychoaktivníchlátekoprotipacientƽm,kteƎíjeneužívají.
Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ
Síla

Doporuēujemeopioidyneužívat.
LékaƎ by mĢl doporuēit a podpoƎit léēbu onemocnĢní z užívání návykových látek,
pokud ještĢ nebyla zahájena. Studie, které identifikovaly onemocnĢní z užívání
návykovýchlátekjakorizikovýfaktorpronepƎíznivývýsledekléēbyopioidy,pracovaly
pƎedevším se syndromem závislosti na alkoholu a omamných látkách, a nĢkdy
odkazovalykdiagnózámzahrnutýmvkapitoleMKNͲ9.

ْْٓٓ
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ZdƽvodnĢní
Nízká síla dƽkazƽ svĢdēí pro možný podstatný nárƽst velmi závažných nežádoucích úēinkƽ typu
neúmyslnéhopƎedávkováníasmrtiupacientƽsprobíhajícídrogovouzávislostí,kteƎíužívajíopioidy.
Vporovnání s pacienty, kteƎí nejsou drogovĢ závislí, je skupina závislých více ohrožena závislostí na
opioidech (riziko narƽstá z5,5 % na 8,9 %), pƎedávkováním (riziko narƽstá z0,2 % na 0,9 % pƎi
dávkování<20MED/den,snárƽstemrizikapƎinavyšovánídávky)afatálnímpƎedávkováním(riziko
narƽstáz0,1%na0,5%at<20MED/den,snárƽstemrizikapƎinavyšovánídávky).
StƎední kvalita dƽkazƽ nepodporuje spojení mezi kouƎením a zneužíváním opioidƽ (adjustované OR
1,29,95%IS0,97Ͳ1,7).
ObecnĢGRADEodmításilnádoporuēení,pokudjekvalitadƽkazƽprokritickévýsledkynízkánebovelmi
nízká.ExistujenicménĢpĢtvzorovýchsituací,vekterýchmohoubýtodƽvodnĢnasilnádoporuēeníipƎes
nízkou nebo velmi nízkou kvalitu dƽkazƽ. Jedním z nich je, když dƽkazy o nízké kvalitĢ naznaēují
rovnocennostdvoualternativ,alevysocekvalitnídƽkazynaznaēujívĢtšíškody.
Praktickéinformace
Pacienti s CHNNB a pravdĢpodobnou drogovou závislostí by mĢli být provĢƎeni dotazníkem CAGE
(QuestionsAdaptedtoIncludeDrugUse=otázkyzahrnujícíužitídrog)nebopodobnýmvalidovaným
dotazníkem pro užívání alkoholu a validovaným dotazníkem pro užívání/zneužívání látek jako napƎ.
CurrentOpioidMisuseMeasure(COMM)=mírabĢžnéhozneužitíopioidƽ.
I pƎestože to není založeno na dƽkazech, je doporuēeno testování moēi a pravidelná zpĢtná vazba
preskripce,atojaknazaēátkuléēby,takopakovanĢperiodicky(vizDoporuēení6).


Klinickáotázkaē.4
Doporuēení4:PropacientysCHNNBsaktivnímpsychiatrickýmonemocnĢním,kteƎímajítrvalou
závažnoubolestipƎesoptimalizacineopioidníléēby.
P:PacientisCHNNBasouēasnĢpsychiatrickýmonemocnĢním,kteƎímajíneopioidníterapiioptimálnĢ
nastavenu,aletrpíneztišitelnoubolestí.
I:Testováníklinickéúēinnostiopioidƽ.
C:Pokraēovánínastavenéterapiebezopioidƽ.
O:Bolest,tĢlesnéschopnosti(kvalitaživota),vedlejšígastrointestinální(GIT)úēinky,závislost,fatální
pƎedávkování,nefatálnípƎedávkování.
Doporuēení/Prohlášení
Navrhujeme stabilizovat základní psychiatrické onemocnĢní dƎíve, než bude
zvažovánterapeutickýpokus(testklinickéúēinnosti)opioidy.

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْْٓٓ

n?


ZdƽvodnĢní
Nízká kvalita dƽkazƽ svĢdēí pro možný podstatný nárƽst velmi závažných nežádoucích úēinkƽ typu
neúmyslnéhopƎedávkováníasmrtiupacientƽsprobíhajícídrogovouzávislostí,kteƎíužívajíopioidy.
DuševníonemocnĢníoznaēenévestudiíchjakorizikovýfaktorpronepƎíznivévýsledkyléēbyzahrnovalo
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nejēastĢji úzkosti, deprese, ale také „psychiatrické diagnózy“, „poruchy nálad“ a posttraumatickou
stresovou poruchu. Ve srovnání spacienty bez duševní poruchy je skupina nemocných sCHNNB
aduševníporuchouvíceohroženavznikemzávislostinaopioidech(rizikonarƽstáz5,5%na8,0%),
pƎedávkováním(rizikonarƽstáz0,2%na0,3%pƎi<20MED/den,snárƽstemrizikapƎinavyšování
dávky) a fatálním (smrtelným) pƎedávkováním (riziko narƽstá z 0,1 % na 0,15 % pƎi < 20 MED/den,
snárƽstemrizikapƎinavyšovánídávky).
Praktickéinformace
PsychiatrickékomorbidityaemoēnídistresjsoubĢžnépƎidruženéproblémyupacientƽschronickou
nenádorovoubolestí.AnavícpacientispsychiatrickýmiobtížemiudávajízávažnĢjšíbolesti.
PacientischronickoubolestíbymĢlibýttestovániohlednĢúzkostí,posttraumatickéstresovéchoroby
adepresepomocípƎíslušnýchdotazníkƽjakonapƎ.TheGeneralizedAnxietyDisorder7Ͳitem(GAD7)
scaleproúzkosti,The4ͲitemPrimaryCarePTSDScreen(PCͲPTSD)aThePatientHealthQuestionnaire
(PHQͲ9)prodeprese.
Poruchy osobnosti, nálad a myšlení by mĢly být Ǝešeny pƎednostnĢ, pƎedtím, než se zamĢƎíme na
stížnostiohlednĢCHNNB.BolestiseēastovyƎešíēizmírní,jeͲlidobƎenastavenaterapievýšeuvedených
poruch.EmoēnídistresatraumatickézkušenostibyrovnĢžmĢlybýtƎešenyspodobnýmvýsledkem
ohlednĢstížnostinabolest.


Klinickáotázkaē.5
Doporuēení5:PropacientysCHNNB,kteƎívminulostitrpĢlionemocnĢnímzužívánínávykových
látekakteƎímajítrvalouzávažnoubolestipƎesoptimalizacineopioidníléēby.
P: Pacienti s CHNNB a anamnézou látkové závislostí, kteƎí mají neopioidní terapii optimalizovanou,
apƎestotrpíchronickouneztišitelnoubolestí.
I:Klinickétestováníúēinnostiopioidƽ
C:Pokraēovánínastavenéterapiebezopioidƽ
O:Bolest,tĢlesnéschopnosti(kvalitaživota),vedlejšígastrointestinální(GIT)úēinky,závislost,fatální
pƎedávkování,nefatálnípƎedávkování.
Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ
Síla

Navrhujeme spíše pokraēovat v neopioidní léēbĢ než testovat klinickou úēinnost
opioidƽ.
Studie, které identifikovaly onemocnĢní z užívání návykových látek jako rizikový
faktor pro nepƎíznivý výsledek léēby opioidy, pracovaly pƎedevším se syndromem
závislosti na alkoholu a omamných látkách, anĢkdy odkazovaly k diagnózám
zahrnutýmvkapitoleMKNͲ9.

ْْٓٓ

n?


ZdƽvodnĢní
Nízká síla dƽkazƽ svĢdēí pro možný podstatný nárƽst velmi závažných nežádoucích úēinkƽ typu
neúmyslnéhopƎedávkováníasmrtiupacientƽsanamnézoupƎedchozílátkovézávislosti,kteƎíužívají
opioidy. V porovnání s pacienty, kteƎí nemají tuto minulost, je skupina závislých více ohrožena
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pƎedávkováním (riziko narƽstá z 0,2 % na 0,8 % pƎi dávkování < 20 MED/den, s nárƽstem rizika pƎi
navyšování dávky) a fatálním pƎedávkováním (riziko narƽstá z 0,1 % na 0,4 % pƎi < 20 MED/den,
snárƽstemrizikapƎinavyšovánídávky).
Praktickéinformace
Pacienti s CHNNB a anamnézou závislostí ēi zneužívání omamných látek by mĢli být provĢƎeni
dotazníkem CAGE (Questions Adapted to Include Drug Use = otázky zahrnující užití drog) nebo
podobnýmvalidovanýmdotazníkemproužíváníalkoholuavalidovanýdotazníkproužívání/zneužívání
látekjakonapƎ.CurrentOpioidMisuseMeasure(COMM)=mírabĢžnéhozneužitíopiátƽ.
IpƎestožepostupnenízaložennadƽkazech,jeperiodickétestovánímoēiapravidelnázpĢtnávazba
preskripce(nazaēátkuléēbyiopakovanĢ)doporuēeno(vizDoporuēení6).


Klinickáotázkaē.6
Doporuēení6:PropacientysCHNNB,kteƎízahajujídlouhodobouléēbuopioidy.
P:PacientisCHNNB,kteƎízahajujíopioidníterapii.
I:Omezitdávkuopiodƽnaindividuálnímaximálnídávku.
C:Bezstanovenémaximálnídávkyopioidƽ.
O: Bolest, tĢlesné schopnosti/fyzické funkce (kvalita života), vedlejší gastrointestinální (GIT) úēinky,
závislost,fatálnípƎedávkování,nefatálnípƎedávkování,nemedicínsképoužitízneužití.
Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ
Síla

Doporuēujeme omezit pƎedepsanoudennídávku na ekvivalent90 mgperorálního
morfinuspíšenežstanovitlimitvyššínebopƎedepisovatbezdávkovéholimitu.
NĢkteƎípacientimajívýznamnýklinickýpƎínoszdávekvyššíchnežekvivalent90mg
perorálního morfinu. V tĢchto pƎípadech doporuēujeme zvážit konzultaci kolegy
kzískání druhého názoru na možnost navýšení denní dávky nad ekvivalent 90 mg
perorálníhomorfinu.

ْْْٓ

nn

ZdƽvodnĢní
ObservaēnístudieposkytujístƎednĢsilnýdƽkazopostupnĢnarƽstajícípravdĢpodobnostineúmyslného
životneohrožujícího(nefatálního)pƎedávkováníēismrtisouēasnĢstím,jaknarƽstápƎedepsanádávka
opioidƽ. Závažné následky jsou velmi vzácné pƎi dávce pod 50 mg MED, málo pravdĢpodobné, ale
narƽstajícípƎidávkování50–90mgMEDadálevzrƽstápƎidávcepƎes90MED.Totodoporuēenínení
mínĢnojakodoporuēeníproléēbuzávislostinaopioidech,ēiléēbupƎinadužívánípƎedepsanýchopioidƽ.

Doporuēení7:PropacientysCHNNB,kteƎízahajujídlouhodobouléēbuopioidy.
Doporuēení/Prohlášení
Pro pacienty s CHNNB, kteƎí zahajují léēbu opioidy, doporuēujeme omezit
pƎedepsanoudávkunaménĢnežekvivalent50mgperorálníhomorfinudennĢ.
Slabé doporuēení na omezení dávky na ménĢ než ekvivalent 50 mg perorálního
morfinu,alesouēasnĢjsmesivĢdomi,ženĢkteƎípacientibudouvesnazedosáhnout

GRADE
ÚroveŸ
Síla

ْْْٓ

n?
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ZdƽvodnĢní
ObservaēnístudieposkytujístƎednĢsilnýdƽkazopostupnĢnarƽstajícípravdĢpodobnostineúmyslného
životneohrožujícího(nefatálního)pƎedávkováníēismrtisouēasnĢstím,jaknarƽstápƎedepsanádávka
opioidƽ. Závažné následky jsou velmi vzácné pƎi dávce pod 50 mg MED, málo pravdĢpodobné, ale
narƽstajícípƎidávkování50–90mgMEDadálevzrƽstápƎidávcepƎes90MED.Totodoporuēenínení
mínĢnojakodoporuēeníproléēbuzávislostinaopioidechēiléēbupƎinadužívánípƎedepsanýchopioidƽ.


Klinickáotázkaē.7
Doporuēení 8: Pro pacienty s CHNNB, kteƎí užívají opioidy a mají pƎetrvávající závažnou bolest
a/nebozávažnénežádoucíúēinky.
P:PacientsCHNNBapƎetrvávajícíbolestía/nebovýskytemvedlejšíchúēinkƽ.
I:Rotacenajinýopioid.
C:ŽádnázmĢnavopioidnímedikaci.
O:Bolest,tĢlesnázdatnost/fyzickéfunkce,gastrointestinálnívedlejšíúēinky,úspĢšnostrotaceopioidƽ,
závislost,nemedicínskéužití/zneužití.
Doporuēení/Prohlášení
Navrhujeme provést rotaci opioidƽ spíše než pokraēovat v podávání stejného
opioidu.
RotaceopioidumƽžebýtutĢchtopacientƽprovádĢnasoubĢžnĢsesnahouoredukci
celkovédávkyopioidu.

GRADE
ÚroveŸ
Síla

ْْٓٓ

n?


Praktickéinformace
RotaceopioidƽmƽžebýtprospĢšnáunĢkterýchpacientƽ,unichžjenedostateēnákontrolabolesti,
výskytnežádoucíchúēinkƽa/nebopotƎebapƎechodunajinouaplikaēnícestu(napƎ.transdermální).
Jeden zmožných scénáƎƽ rotace opioidƽ je pƎechod zmorfinu na jiný dostupný opioid, jelikož jeho
aktivní metabolity mohou zpƽsobit nadmĢrnou ospalost a zmatenost zejména pƎi rozvoji renální
insuficience.ZnalostekvianalgetickýchpomĢrƽmezijednotlivýmiopioidyposkytujesicedƽležitou,ale
jenorientaēníinformaciodávkovéúēinnosti(tzv.potenci).Podletabulkyē.5bydávkaopioidu,na
kterýserotuje,mĢlabýtzdƽvoduminimalizacerizikamožnéhopƎedávkováníredukovánao25–50%.
U pacientƽ, kde indikací pro rotaci opioidu je intenzivní neztišitelná bolest, nemusí být výše
doporuēovanáredukceekvianalgetickédávkynovéhoopioiduvhodná.Rotacezopioidƽdostupných
proklinickoupraxi na metadonje mnohemkomplikovanĢjšía patƎídorukouzkušenéhoodborníka
(58).
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Strategieredukcedávkyopioidupoužitelnávklinicképraxi:
1. Sníženícelkovédennídávkysouēasnéhoopioiduo10–30%pƎisouēasnémuvedenínejnižší
možnédennídávkynovéhoopioidu
2. Snižovánícelkovédennídávkysouēasnéhoopioiduo10–25%týdnĢpƎisouēasnépozvolné
titracinovéhoopioidupotýdnuscílemdokonēeníkompletnírotaceza3–4týdny.
Jakovodítkolzevklinicképraxipoužítnávodkrealizacirotaceopioidƽ:
http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/opioidmanager/documents/opioid_manager_switching_opio
ids.pdf
Opioidy*
PƎípravkyp.o.
(mg/d)

Konverzní
Konverzní
50MED
90MED
faktor(násobitel)
faktor(násobitel)
nap.o.morfinové
zp.o.morfinových
ekvivalenty
ekvivalentƽ
Kodein
0,15(0,1–0,2)
6,67
334mg/d
600mg/d
Hydromorfon
5,0
0,2
10mg/d
18mg/d
Morfin
1,0
1
50mg/d
90mg/d
Oxykodon
1,5
0,667
33mg/d
60mg/d
Tapentadol
0,3–0,4
2,5–3,33
160
300
Tramadol
0,1–0,2
6
300
540**
*KonverznípomĢropioidƽsemƽžemĢnitpodvlivemgenetickýchfaktorƽalékovýchinterakcí.
**Maximálnídoporuēenádennídávkatramadoluje300–400mgpodlelékovéformy.



Doporuēení 9: Pro pacienty s CHNNB, kteƎí souēasnĢ užívají opioidy v denní dávce vyšší než
ekvivalent90mgperorálníhomorfinu.
P:PacientsCHNNBnaopioidechapƎetrvávajícínedostateēnĢkontrolovanoubolestí.
I:Redukcedávkyopioidƽ.
C:Setrvávánínastejnédávceopioidu.
O:Bolest,úspĢšnáredukcedávkyopioidƽ.
Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ
Síla

NavrhujemesníženídávkyopioidƽnanejnižšíještĢúēinnoudávku,vēetnĢzvážení
možnostiúplnéhovysazení,spíšenežpokraēovánívzavedenéopioidníléēbĢbeze
zmĢny.
NĢkteƎí pacienti mohou pociƛovat výrazné zhoršení bolesti a zhoršení celkového
funkēníhostavu,kterépƎetrvávajídélenežmĢsícpomalémsníženídávkyopioidƽ.
DalšípokusyosnižovánídávkybyvtĢchtopƎípadechmĢlybýtdoēasnĢpƎerušeny,
nebobyodnichmĢlobýtzcelaupuštĢno.

ْْٓٓ

n?


ZdƽvodnĢní
Redukce dávky opioidƽ mƽže snížit výskyt nežádoucích úēinkƽ, vēetnĢ poškození kognitivních funkcí
apravdĢpodobnostiživotneohrožujícího(nefatálního)asmrtelného(fatálního)pƎedávkování.NeníͲli
snižovánídávkyvedenopozvolna,mƽžezpƽsobitzvýšeníintenzitybolesti,sníženífunkēníhostavunebo
velminepƎíjemnépƎíznakysyndromuzodnĢtíopioidƽ(odvykacístav,abstinenēnípƎíznaky).
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Praktickéinformace
JeƎadaspecifickýchdƽvodƽproēuvažovatosnižovánídávkyopioidƽ:
x

Nezlepšilasekontrolabolestianicelkovýfunkēnístav

x

Nesoulad/neͲadherencesléēebnýmplánem

x

Známkyzneužíváníopioidƽ

x

Závažnénežádoucíúēinkyopioidƽ

x

Požadavekpacienta

Pacientina dlouhodobéterapiiopioidybezohledunadávkuby mĢlibýtpravidelnĢvyhodnocováni
apouēenisezamĢƎenímnaprospĢšnost(benefity)aškodlivost(rizika)dalšíléēby.MĢlbybýtzvažován
potenciálníbenefitzesnižovánídávkyavysazeníopioidƽ.
PƎínosopioidƽsemƽževprƽbĢhuléēbysnižovat(vdƽsledkurozvojetolerancea/nebohyperalgezie)
aunĢkterýchpacientƽmƽžebýtzcelaaneboēásteēnĢdefinovánpotlaēenímsymptomƽzodnĢtímezi
jednotlivýmidávkami.
Upacientƽnavysokýchdávkáchopioidu(ш90mgMED/den)bymĢlbýtzvažovánrežimspostupným
snižováním denní dávky (tzv. obrácená titrace [pozn. pƎekladatele]). U dávek nad 90 mg MED/den
rovnováhamezipƎínosemapoškozenímmƽžebýtnepƎíznivá.CosetýkáovlivnĢníbolestiafunkēního
stavu,potenciálnípoškozenízléēbyopioidyutĢchtopacientƽēastopƎevyšujejejíprospĢšnost.
Pacienti by mĢli být aktivnĢ zapojeni do diskuze o výhodách postupného snižování dávky, vēetnĢ
možnostílepšíkontrolybolestiakvalityživota.PƎedzahájenímobrácenétitracejepropacientanutno
stanovit optimální strategii léēby bolesti bez opioidƽ, definovat realistický cíl léēby i zfunkēního
hlediska,hledatmožnostipsychosociálnípodpory,urēitschémapostupnéhosnižovánídávkyopioidu
anáslednýchkontrolapƎipravitterapeutickýplánnakontrolunastupujícíbolestiasymptomƽzodnĢtí.
VytvoƎení konkrétního plánu spoleēnĢ spacienty snižuje pƎípadné obavy a pƎispívá kaktivnímu
zapojenídoprocesu(viznationalpaincentre.mcmaster.ca/guidelines,dokument“PatientInformation
SheetforTapering”–Informacepropacienty).
Postupnáredukcedennídávkyopioiduo5–10%morfinovýchekvivalentƽkaždý2.–4.týdensēastými
kontrolami je pƎimĢƎenou rychlostí snižování dávky. PƎevedení pacienta zopioidu sbezprostƎedním
uvolŸovánímnaopioidspostupnýmuvolŸovánímapevnĢstanovenýmdávkovacímschématemmƽže
nĢkterýmpacientƽmusnadnitdodržováníodvykacíhorežimu.ÚēelnájespoluprácelékaƎeapacienta
sfarmaceutem.
Alternativnímetodysnižovánídávkyopioidƽ:
x

Rychlá redukce dávky neodkladnĢ, nebo vƎádu nĢkolika dní/týdnƽ: Tato metoda mƽže být
spojena srozvojem závažného syndromu zodnĢtí (abstinenēního syndromu) a mĢla by být
vedenapodlékaƎskýmdohledemvespecializovanémdetoxikaēnímcentru.

x

Redukce dávky svyužitím metadonu nebo preparátu buprenorfin/naloxon: Mƽže být
provedena rotace na metadon nebo buprenorfin/naloxon a pak je možné postupnĢ dávku
pƽvodního opioidu zaēít snižovat. VKanadĢ u všech lékaƎƽ pƎedepisujících metadon je
vyžadována „Federální výjimka“ pro diagnózu bolest a závislost. Požadavek na doplŸkové
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proškolení pro pƎedepisování preparátu buprenorfin/naloxon je vjednotlivých provinciích
rƽzný (naloxon je k dispozici i kombinace buprenorfin/naloxon v jednom preparátu –
suboxone [pozn. pƎekladatele]). Jestliže nemá lékaƎ dostateēné povĢdomí o vedení léēby
sbuprenorfinem/naloxonem,mĢlbykonzultovatspƎíslušnýmodborníkem.
U pacientƽ, kteƎí se potýkají splánovaným snižováním denní dávky (vyēerpávající a nezvládnutelná
bolest/abstinenēní syndrom/snížení funkēní kapacity pƎetrvávající 4 týdny), je vhodné pƎerušit
obrácenou titraci a pƎehodnotit bolest pacienta/jeho celkový klinický stav/strategii zvládání bolesti
apƎístupkvysazováníopiodƽ.Tomƽžepomociformulovatdalšípostupaplán(vizDoporuēení10).
U pacientƽ svýskytem významných symptomƽ poruchy duševního zdraví a/nebo nejednoznaēným
chováním svĢdēícím pro zneužívání lékƽ a jejich toxický efekt se doporuēuje vyšetƎení psychiatrem
(adiktologem).
PacientibymĢlibýtvedeniapovzbuzovániktomu,abysnížilidávkuopioidunanejnižšímožnoudávku,
pƎinížještĢzƽstávázachovánodosaženézlepšenífunkēníhostavu.UnĢkterýchpacientƽnenímožno
opioidyvysaditzcela,aleiparciálnísníženídávkyjepƎínosné.


Doporuēení10:PropacientysCHNNB,kteƎíužívajíopioidy,asnahaosníženídávkyjeprovázena
závažnýmikomplikacemi.
P:Pacienti,kteƎíchtĢjísnižovatnadmĢrnoudávkuopioidƽ.
I:Multidisciplinárníprogram.
C:Postupbezmultidisciplinárníhoprogramu.
O:Bolest,úspĢšnostpostupnéredukcedávkyopioidƽ,tĢlesnázdatnost/fyzickéfunkce.
Doporuēení/Prohlášení

GRADE
ÚroveŸ
Síla

Doporuēujemezavedeníformálníhomultidisciplinárníholéēebnéhoprogramu.
Jsme si vĢdomi ekonomické nákladnosti a omezené dostupnosti formálních
multidisciplinárních programƽ zamĢƎených na snižování užívání opioidƽ. Urēitou
alternativu pƎedstavuje koordinovaná „adhoc“ spolupráce se zdravotníky –
specialisty jiných oborƽ, na které se mƽže ošetƎující lékaƎ obracet vpƎípadĢ jejich
dostupnosti(takovémezioborovékonziliumbymohlozahrnovat,napƎ.praktického
lékaƎe, zdravotnickou sestru, klinického farmaceuta, lékaƎe RHB, fyzioterapeuta,
ergoterapeuta,adiktologa,psychiatraapsychologaapodlesituaceidalšíprofese).

ْْْٓ

nn


ZdƽvodnĢní
StudieposkytujístƎedníúroveŸsílydƽkazuotom,žeupacientƽmotivovanýchkredukcineboúplnému
vysazení opioidƽ, kteƎí však vprƽbĢhu snižování dávky ēelí výrazným pƎíznakƽm odvykacího stavu
(abstinenēnímpƎíznakƽm),zvyšujemultidisciplinárníprogrampravdĢpodobnostúspĢšnéhovýsledku.
Praktickéinformace
Závažným problémem vprƽbĢhu redukce dávky opioidƽ mƽže být opĢtovný nástup funkēních
apsychickýchporuch,aberantního(abnormálního)chováníarozvojkompletníhoobrazuonemocnĢní
zužívánínávykovýchlátek.
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KompletníklinickýdoporuēenýpostupproopioidyvléēbĢchronickénenádorovébolestijedostupný
na:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/18ͲopioidyͲvͲlecbeͲchronickeͲnenadoroveͲbolestiͲfinal.pdf

ČÁSTKA 12/2021



369

VĚSTNÍK MZ ČR

Evropská unie
Evropský sociální fond
OperaĆní program Zamĕstnanost











Doporuēenépostupy–Prevence
kardiovaskulárníchonemocnĢní
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PiepoliM.F.,HoesA.W.,AgewallS.,AlbusCh.,BrotonsC.,CatapanoA.L.,etal.European
Guidelinesoncardiovasculardiseasepreventioninclinicalpractice.TheSixthJointTaskForce
oftheEuropeanSocietyofCardiologyandOtherSocietiesonCardiovascularDisease
European
PreventioninClinicalPractice(constitutedbyrepresentativesof10societiesandbyinvited
Guidelinesoncardiovasculardiseasepreventioninclinicalpractice.TheSixthJointTaskForce
experts),2016.Onlinedostupnéna:http://www.escardio.org/guidelines
oftheEuropeanSocietyofCardiologyandOtherSocietiesonCardiovascularDisease
MachF.,BaigentC.,CatapanoA.L.,KoskinasK.C.,CasulaM.,BadimonL.,etal.ESCScientific
PreventioninClinicalPractice(constitutedbyrepresentativesof10societiesandbyinvited
DocumentGroup,2019.ESC/EASGuidelinesforthemanagementofdyslipidaemias:lipid
experts)
modificationtoreducecardiovascularrisk:TheTaskForceforthemanagementof
dyslipidaemiasoftheEuropeanSocietyofCardiology(ESC)andEuropeanAtherosclerosis
ESC/EAS Guidelinesforthemanagementofdyslipidaemias:lipid
Society(EAS).2019,EuropeanHeartJournal;41(1):111–188.Onlinedostupné:
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Úvod
UPOZORN NÍ:
TENTO MATERIÁL JE KLINICKÝM SOUHRNEM KLINICKÉHO DOPORUENÉHO POSTUPU, KTERÝ MÁ
SLOUŽIT ZDRAVOTNÍKpM JAKO PODKLAD PRO RYCHLÉ KLINICKÉ ROZHODOVÁNÍ. VŠECHNA
DOPORUENÍ JSOU VYTVO\ENA NA ZÁKLAD  NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH V DECKÝCH DpKAZp
VDANÉMASEPODLENÁRODNÍMETODIKYTVORBYKDP. Kompletníklinickýdoporuēenýpostup
kPrevencikardiovaskulárníchonemocnĢníjedostupnýna:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/26ͲaktivniͲprevenceͲmanifestaceͲkardiovaskularnichͲchorobͲuͲ
asymptomatickychͲvysoceͲrizikovychͲosobͲfinal.pdf
ProtvorbuKDPbylapoužitadoporuēeníEvropskékardiologickéspoleēnostizroku2016(dálejenESC)
aEvropskékardiologickéspoleēnostivespoluprácisEvropskouspoleēnostiproaterosklerózu(dálejen
ESC/EAS)doporuēenípromanagementdyslipidémiezroku2019.
ObĢtytoodbornéspoleēnostijsoujedinýmivdanémoboruveskérepublice,respektivevEvropské
unii, a mají dlouhou tradici a absolutní respekt mezi odborníky. Na tvorbĢ doporuēení Evropské
kardiologické spoleēnosti (ESC guidelines) se podílejí stovky kardiologƽ z celé Evropy na úrovni
národníchkardiologickýchspoleēností,pracovníchskupin,asociacíēicouncilƽESC.lenovéodborné
ēástipracovníhotýmumĢlivýraznýpodílnauvedenýchexistujícíchdoporuēenýchpostupech.
Na adoptované doporuēení Evropské kardiologické spoleēnosti zroku 2016 navazuje doporuēení
EvropskékardiologickéspoleēnostivespoluprácisEvropskouspoleēnostiproaterosklerózu(dálejen
ESC/EAS) doporuēení pro management dyslipidémie z roku 2019 zdƽvodu nových dƽkazƽ, které
potvrdily to, že pƎíēina a iniciální moment aterogeneze je retence cholesterolu snízkodenzním
lipoproteinem(LDLaLDLͲC)aostatníchnacholesterolbohatýchapolipoprotein(Apo)Bobsahujících
lipoproteinƽvtepennéstĢnĢ.NĢkoliknedávnýchplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiíukázalo,
že pƎidání buě ezetimibu, nebo monoklonálních protilátek (mAbs) proti lipoproteinové konvertáze
subtilisin/kexin 9 (PCSK9) ke statinové léēbĢ vede k další redukci rizika aterosklerotické
kardiovaskulárníchoroby(ASKVO),kteréjepƎímokorelovánosdosaženouredukcíhladinyLDLͲC.Dále
tyto klinické studie jasnĢ ukázaly, že ēím nižší je dosažená hladina LDLͲC, tím je nižší riziko
kardiovaskulárních (KVO) onemocnĢní v budoucnu, bez spodního limitu pro hladinu LDLͲC (efekt JͲ
kƎivky). Navíc studie klinické bezpeēnosti tĢchto dosažených velmi nízkých hladin LDLͲC byly velmi
ujišƛující,aēkolivjenutnédalšímonitorovánípodelšíēasovéúseky.Uzvyšováníhladinycholesterol
obsahujícíchvysocedenzníchlipoproteinƽ(HDLaHDLͲC)recentnístudieukazují,žesouēasnéterapie
nevedou ke snížení rizika ASKVO. Na závĢr lidské studie mendeliální randomizace demonstrovaly
kritickou roli LDLͲC a ostatních na cholesterol bohatých APOB obsahujících liproteinl ve tvorbĢ
aterosklerotickéhoplátuasouvisejícíchKVOonemocnĢní.Tudížužneexistuje„LDLͲChypotéza“,ale
zavedenýfakt,žezvýšenéhladinyLDLͲCvedoukauzálnĢkASKVO,ažesníženíLDLēásticaostatních
ApoBobsahujícíchlipoproteinƽ,conejvícejetomožné,snižujeKVOonemocnĢní.
CíleLDLͲCstejnĢtakjakonovérizikovéklasifikacevēetnĢdoporuēení,kteréjsouobzvlášƛrelevantní
uvysoce a velmi vysoce rizikových pacientƽ, také rady k managementu pacientƽ, které by lékaƎƽm
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mĢlyumožnitefektivnĢabezpeēnĢsnížitKVOrizikoúpravoulipidogramu,jsouzahrnutyvjednotlivých
kapitoláchdoporuēení.


MetodologietvorbyzdrojovéhoKDP
Všichni ēlenové týmu i panelu souhlasili s pƎijetím vybraných zahraniēních KDP, vēetnĢ všech jejich
doporuēenívytvoƎenýchpodlemetodiky,kterámásurēitýminuancemipodobnécharakteristikyjako
metodika GRADE Working Group, ze které vychází eská národní metodika tvorby KDP. Metodika
proformulaciavydávánídoporuēenýchpostupƽESCjepodrobnĢpopsanáadostupnánawebových
stránkách: http://www.escardio.org/GuidelinesͲ&ͲEducation/ClinicalͲPracticeͲGuidelines/GuidelinesͲ
development/WritingͲESCͲGuidelines.MetodikatvorbytohotoKDPjedetailnĢpopsanávplnéverzi
KDP.
KlasifikaceúrovnĢvĢdeckýchdƽkazƽdleECS
ÚroveŸA–Datapocházejízvícerandomizovanýchkontrolovanýchstudiínebosystematických
reviewsmetaͲanalýzami
ÚroveŸ B – Data pocházejí z jedné randomizované kontrolované studie nebe z velkých
nerandomizovanýchklinickýchstudií.
ÚroveŸC–Shodanázorƽodborníkƽa/nebomaléstudie,retrospektivnístudie,registry.
Tabulka1.Síladoporuēeníaformulace:
TƎídy
Definice
doporuēení

Doporuēenáformulace

TƎídaI

Dƽkazya/nebovšeobecnýsouhlas,žedanáléēba Jedoporuēeno/je
jeprospĢšná,pƎínosná,úēinná.
indikováno.

TƎídaII

Rozporuplné dƽkazy a/nebo rozcházející se 
názory opƎínosu/úēinnosti léēby nebo
procedury.

TƎídaIIa

Váha
dƽkazƽ/názorƽ
pƎínosu/úēinnosti.

TƎídaIIb

PƎínos/úēinnostménĢdoložen/adƽkazy/názory. Mƽžebýtzváženo.

TƎídaIII

Dƽkazyneboobecnáshoda,žedanáléēbanebo Nenídoporuēeno.
procedura není pƎínosná/úēinná a vnĢkterých
pƎípadechmƽžebýtiškodlivá.

ve

prospĢch MĢlobybýtzváženo.


eská národní metodika tvorby KDP je založena na celosvĢtovĢ uznávaném pƎístupu
GRADEworkinggroup.PƎisrovnáníazjednodušeníoboumetodik,bychommohlisjistourezervou
apƎijatelnoumírourizikazkreslenítransformovatklasifikaēnísystémESCasíludoporuēenídleESC
naGRADEúroveŸvĢdeckéhodƽkazu(vizTabulka2)adoporuēení(vizTabulka3).
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Tabulka2.TransformacestupnĢdƽkazudleESCnaGRADE
ESC
GRADE
ÚroveŸ
dƽkazu

ÚroveŸ
dƽkazu

Kvalitadƽkazƽ

VysvĢtlení

A

ْْْْ

Vysoká
kvalita/high

DalšívýzkumvelminepravdĢpodobnĢ
zmĢníspolehlivostodhaduúēinnosti.

B

ْْْٓ

StƎední
kvalita/moderate

Další výzkum pravdĢpodobnĢ mƽže
mít vliv na spolehlivost odhadu
úēinnostiamƽžezmĢnitodhad.

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

ْْٓٓ

Nízkákvalita/low

Další výzkum velmi pravdĢpodobnĢ
má dƽležitý vliv na spolehlivost
odhadu a pravdĢpodobnĢ zmĢní
odhad.

C

ْٓٓٓ

Velminízká
kvalita/verylow

Jakýkoliv odhad úēinnosti je velmi
nespolehlivý


Tabulka3.TransformacemodifikovanéverzeGRADEdoaktuálníverzeGRADE
ESC
GRADE
TƎída
doporuēení

VysvĢtlení

Síladoporuēení

I

Jedoporuēeno/jeindikováno

SilnédoporuēeníPRO

II



Bezdoporuēení

IIa

MĢlobybýtzváženo

IIb

Mƽžebýtzváženo

Slabé/podmínĢné
PRO

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

Slabé/podmínĢnéPROTI

p?

Nenídoporuēeno

SilnédoporuēeníPROTI

pp

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
III

Symbol
nn
?
doporuēení

n?


Konsensusexpertƽ(EK)
ástidoporuēenívycházejízkonsensupracovníhotýmuKDPAKS,kterýjezaložennazávĢrech
Národního kardiovaskulárního programu a je také pƎímo ēi nepƎímo informován studiemi
uvedenýmivetƎechadaptovanýchKDP.
Stanoviska/doporuēení,unichžbyloposouzenízaloženonakonsenzuskupinyodborníkƽpƎipravujících
tyto doporuēené postupy, byla oznaēena jako expertní konsensus (EK). Pro EK nebylo provedeno
systematické review. Doporuēení založená na EK nepoužívají symboly ani písmena, které by
pƎedstavovalasíludoporuēeníakvalitudƽkazƽ.SíladoporuēenívycházívýhradnĢzeslovníformulace:
jedoporuēeno/navrženo/mohlobyse.
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Guideline(klinické)otázky/oblasti
Klinický doporuēený postup se zabývá komplexním pƎístupem zamĢƎeným na prevenci
kardiovaskulárníchonemocnĢníajerozdĢlennanížeuvedenéklinickéoblastidlestanovenýchPICO:
1. Co je prevence kardiovaskulárních onemocnĢní OpatƎení zamĢƎená na podporu zdravého
životníhostylunaúrovnipopulace
2. KdobudemítzprevenceprospĢch?Kdyajakhodnotitrizikoastanovitpriority
3. Jakzasáhnoutnaindividuálníúrovni:intervencerizikovýchfaktorƽ
4. Jakzasáhnoutnaúrovnipopulace:propagacezdravéhoživotníhostylu
5. Kamzasáhnoutnaindividuálníúrovni

Doporuēení
1.CojeprevencekardiovaskulárníchonemocnĢní
P:VšichnipacientisrizikovýmifaktoryvedoucímikekardiovaskulárnímonemocnĢním
I:Odhadcelkovéhorizika,preventivníopatƎenízamĢƎenánapodporuzdravéhoživotníhostylu
C:SrovnánívýsledkƽpreventivníchopatƎení
O:OpatƎenízamĢƎenánapodporuzdravéhoživotníhostylunaúrovnipopulace

NákladováefektivitaprevencekardiovaskulárníchonemocnĢní
DoporuēeníknákladovĢefektivníprevencikardiovaskulárníhoonemocnĢní
Doporuēení/Prohlášení
OpatƎenízamĢƎenánapodporuzdravéhoživotníhostylunaúrovni
populacebymĢlabýtzvážena.

ESC
ÚroveŸ
TƎída
B

IIa

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْْْٓ

n?

2. Kdo bude mít z prevence prospĢch? Kdy a jak hodnotit riziko
astanovovatpriority
P:VšichnipacientisrizikovýmifaktoryvedoucímikekardiovaskulárnímonemocnĢním
I:Odhadcelkovéhorizika,preventivníopatƎenízamĢƎenánapodporuzdravéhoživotníhostylu
C:SrovnánívýsledkƽpreventivníchopatƎení
O:SníženírizikavznikukardiovaskulárníchonemocnĢní
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Kdyposuzovatcelkovékardiovaskulárníriziko?
Doporuēeníproodhadkardiovaskulárníhorizika
ESC
ÚroveŸ
TƎída

Doporuēení/Prohlášení
Doporuēuje se systematické hodnocení KVO rizika u jedincƽ
sezvýšeným KVO rizikem, tj. u osob s rodinnou anamnézou
pƎedēasného KVO, familiární hyperlipidémií, s hlavními KVO
rizikovými faktory (napƎ. kouƎení, arteriální hypertenze, diabetes
mellitusnebodyslipidémie)neboskomorbiditamizvyšujícímiKVO
riziko.
DoporuēujeseopakovathodnoceníKVOrizikakaždých5letaēastĢji
uosobsKVOrizikemblízkorozhodujícíhraniceprozahájeníléēby.
Systematické hodnocení KVO rizika mƽže být zváženo u mužƽ
starších40let,ženstarších50letnebopostmenopauzálníchženbez
známýchKVOrizikovýchfaktorƽ.
Nedoporuēuje se provádĢt systematické hodnocení KVO rizika
umužƽ mladších 40 vĢk a žen mladších 50 let bez známých KVO
rizikovýchfaktorƽ.

GRADE
ÚroveŸ
Síla

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

I

ْٓٓٓ

nn

C

IIb

ْٓٓٓ

n?

C

III

ْٓٓٓ

pp

Jakodhadnoutcelkovékardiovaskulárníriziko?
Doporuēení,jakodhadovatkardiovaskulárníriziko
ESC
ÚroveŸ
TƎída

Doporuēení/Prohlášení
OdhadcelkovéhoKVOrizikapoužitímskórovacíhosystému,jakoje
napƎ. SCORE, je doporuēen pro starší 40 let, pokud nejsou už
automatickyzaƎazenijakovysocerizikovínebovelmivysocerizikoví
se známým KVO, DM (diabetes mellitus u starších 40 let),
onemocnĢním ledvin nebo výraznĢ zvýšeným jedním rizikovým
faktorem.

C

I

GRADE
ÚroveŸ
Síla

ْٓٓٓ

nn

Dalšírizikovémarkery
Rodinnáanamnéza/(epi)genetika
Doporuēeníproposuzovánírodinnéanamnézy/(epi)genetiky
ESC
ÚroveŸ
TƎída

Doporuēení/Prohlášení
Posuzování rodinné anamnézy pƎedēasného KVO (definovaného
jako fatální nebo nefatální KVO událost nebo/a stanovení KVO
upƎíbuzných prvního stupnĢ pƎed 55 letech nebo pƎíbuzných žen
pƎed65rokem)sedoporuēujejakosouēásthodnoceníKVOrizika.
Všeobecné používání DNA testƽ pro hodnocení KVO rizika není
doporuēeno.






GRADE
ÚroveŸ
Síla

C

I

ْٓٓٓ

nn

B

III

ْْْٓ

pp
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Psychosociálnírizikovéfaktory
Doporuēeníprohodnocenípsychosociálníchrizikovýchfaktorƽ
Doporuēení/Prohlášení
Hodnocenípsychosociálníhorizikovéhofaktorupomocíklinického
rozhovorunebostandardizovanéhodotazníkubymĢlobýtzváženo
kidentifikaci možné pƎekážky ke zmĢnĢ životního stylu nebo
vdodržováníužívánílékƽujednotlivcƽsvysokýmrizikemKVOnebo
upacientƽsKVO.

ESC
ÚroveŸ
TƎída

B

IIa

GRADE
ÚroveŸ
Síla

ْْْٓ

n?

Cirkulujícíamoēovébiomarkery
Doporuēeníproposouzenícirkulujícíchamoēovýchbiomarkerƽ
Doporuēení/Prohlášení
Rutinní posouzení cirkulujících a moēových biomarkerƽ není
doporuēenokestratifikaciKVOrizika.

ESC
ÚroveŸ
TƎída
B

III

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْْْٓ

pp

MĢƎenípreklinickéhopoškozenícév
Doporuēeníprozobrazovacímetody
Doporuēení/Prohlášení
Hodnoceníkalciovéhoskórekoronárníchtepenmƽžebýtzváženo
jakomodifikátorKVOrizika.
Detekce aterosklerotických plátƽ pomocí zobrazení karotických
tepenmƽžebýtzváženajakomodifikátorKVOrizika.
LzezvážitpoužitíindexukotníkͲpažejakomodifikátoruKVOrizika.
Screening ultrazvukovým vyšetƎením karotických tepen mĢƎením
intimoͲmediální tloušƛky pro hodnocení KVO rizika není
doporuēeno.

ESC
ÚroveŸ
TƎída

GRADE
ÚroveŸ
Síla

B

IIb

ْْْٓ

n?

B

IIb

ْْْٓ

n?

B

IIb

ْْْٓ

n?

A

III

ْْْْ

pp

KlinickéstavyovlivŸujícírizikokardiovaskulárníchonemocnĢní
ChƎipka
DoporuēenínaoēkováníprotichƎipce
Doporuēení/Prohlášení
Každoroēní oēkování mƽže být zvažováno u pacientƽ se známým
KVO.

ESC
ÚroveŸ
TƎída
C

IIb

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْٓٓٓ

n?

Pacientiléēenisrakovinou
Doporuēenípropacientyléēenénarakovinu
Doporuēení/Prohlášení
Kardiální ochrana u vysoce rizikových pacientƽ, kteƎí dostávají
chemoterapiitypuI,bymĢlabýtzváženakprevencidysfunkcelevé

ESC
ÚroveŸ
TƎída
B

IIa

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْْْٓ

n?
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komory.
OptimalizaceKVOrizikabymĢlabýtzváženaupacientƽléēených
srakovinou.

C

IIa

ْٓٓٓ

n?

AutoimunitníonemocnĢní
Doporuēeníproautoimunitníchoroby
Doporuēení/Prohlášení
Použití multiplikace KVO rizika 1,5x u pacientƽ srevmatoidní
artritidou by mĢlo být zváženo, zejména pokud je vysoká aktivita
onemocnĢní.
Použití multiplikace KVO rizika 1,5x u pacientƽ s jinou imunitnĢ
zánĢtlivou chorobou, než je revmatoidní artritida, mƽže být
individuálnĢzvažováno.

ESC
ÚroveŸ
TƎída

GRADE
ÚroveŸ
Síla

B

IIa

ْْْٓ

n?

C

IIb

ْٓٓٓ

n?

Erektilnídysfunkce
Doporuēeníproerektilnídysfunkci
Doporuēení/Prohlášení
PosouzeníKVOrizikovýchfaktorƽapƎíznakƽKVOumužƽserektilní
dysfunkcíbymĢlobýtzváženo.

ESC
ÚroveŸ
TƎída
C

IIa

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْٓٓٓ

n?

Dƽležitéskupiny
Osobymladší50let
Doporuēeníproosobymladší50let
Doporuēení/Prohlášení
Doporuēuje se provádĢt screening u všech osob mladších 50 let
srodinnou anamnézou pƎedēasného KVO upƎíbuzných prvního
stupnĢ (mladší 55 let u mužƽ a 65 let u žen) na familiární
hypercholesterolemiipomocívalidovanéhoklinickéhoskóre.

ESC
ÚroveŸ
TƎída
B

I

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْْْٓ

nn

Stavyspecificképroženy
Doporuēeníprostavyspecificképroženy
Doporuēení/Prohlášení
Užensanamnézoupreeklampsiea/nebotĢhotenskéhypertenzeby
mĢlbýtzváženperiodickýscreeningarteriálníhypertenzeadiabetu
mellitu(DM).
UžensanamnézoupolycystickýchovariínebogestaēníhoDM,by
mĢlbýtprovádĢnperiodickýscreeningDM.
U žen s anamnézou pƎedēasného porodu by mĢl být zvážen
periodickýscreeningarteriálníhypertenzeaDM.

ESC
ÚroveŸ
TƎída

GRADE
ÚroveŸ
Síla

B

IIa

ْْْٓ

n?

B

IIa

ْْْٓ

n?

B

IIb

ْْْٓ

n?
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Etnickémenšiny
Doporuēeníproetnickémenšiny
Doporuēení/Prohlášení
EtnikumbymĢlobýtpƎiposuzováníKVOrizikazváženo.

ESC
ÚroveŸ
TƎída
A

IIa

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْْْْ

n?

3.Jakzasáhnoutnaindividuálníúrovni:intervencerizikovýchfaktorƽ
P:IndividuálníprevenceukardiovaskulárníchonemocnĢní
I:Intervencerizikovýchfaktorƽ(multimodálníintervencesezamĢƎenímnazdravýživotnístyl,fyzickou
aktivitu,zvládánístresuaporadenstvíopsychosociálníchrizikovýchfaktorech)
C:Srovnánískupin
O:Vyhodnoceníasníženírizikovýchfaktorƽ,kvalitaživotapacientƽ,osvojenízdravéhoživotníhostylu

BehaviorálnízmĢny
DoporuēeníprousnadnĢníbehaviorálníchzmĢn
Doporuēení/Prohlášení
Je doporuēeno zavádĢt kognitivnĢͲbehaviorální strategie (napƎ.
motivaēnírozhovor)prousnadnĢnízmĢnživotníhostylu.
Zapojenímultidisciplinárníhozdravotnickéhotýmu(napƎ.zdravotní
sestry,dietologové,psychologové)jedoporuēeno.
U jedincƽ s velmi vysokým KVO rizikem je doporuēeno zapojení
multimodálních intervencí se zamĢƎením na zdravý životní styl,
fyzickouaktivitu,zvládánístresuaporadenstvíopsychosociálních
rizikovýchfaktorech.
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GRADE
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Psychosociálnífaktory
Doporuēenípropsychosociálnífaktory
Doporuēení/Prohlášení
Multimodální behaviorální intervence, integrace zdravotního
vzdĢlání, fyzického cviēení a psychologické terapie se doporuēují
upacientƽseznámýmKVOkezlepšenípsychosociálníhozdraví.
Doporuēení k provádĢní psychoterapie, nasazení farmakologické
léēby nebo využití mezioborové spolupráce je doporuēeno
upacientƽ s významnou depresí, úzkostí nebo nepƎátelskými
tendencemi.
LéēbapsychosociálníchrizikovýchfaktorƽscílemzabránitKVOby
mĢla být zvážena, v pƎípadĢ že je rizikový faktor sám o sobĢ
diagnostikovanounemocí(napƎ.deprese),nebokdyžtentofaktor
zhoršujeklasickéKVOrizikovéfaktory.
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Sedavýzpƽsobživotaafyzickáaktivita
Doporuēeníprofyzickouaktivitu
ESC
ÚroveŸ
TƎída

Doporuēení/Prohlášení
Doporuēuje se zdravým dospĢlým osobám všech vĢkových
kategorií,abyprovádĢlialespoŸ150minuttýdnĢfyzickouaktivitu
omírnéintenzitĢnebo75minuttýdnĢintenzivníaerobnífyzickou
aktivitu.
Pro další zdravotní benefit u dospĢlých se doporuēuje postupné
zvyšování aerobní fyzické aktivity na 300 minut týdnĢ se stƎední
intenzitounebo150minuttýdnĢvysokouintenzitou.
Pravidelné posuzování a poradenství ve fyzické aktivitĢ se
doporuēujekpropagaciazvýšeníobjemufyzickéaktivityvprƽbĢhu
ēasu.
Fyzická aktivita se doporuēuje u pacientƽ s nízkým rizikem bez
nutnostidalšíhoposuzování.
MĢlo by být zváženo naplánování nĢkolik sezení sporadenstvím
fyzické aktivity, každé trvající ш 10 minut, rovnomĢrnĢ
rozprostƎenýchvprƽbĢhutýdne,tzn4–5dnívtýdnuanejlépekaždý
denvtýdnu.
Klinické hodnocení, vēetnĢ zátĢžového vyšetƎení, by mĢlo být
zváženoulidísesedavýmzpƽsobemživotasKVOrizikovýmifaktory,
kteƎíchtĢjízahájitintenzivnífyzickouaktivitunebosport.
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KouƎení
DoporuēeníprointervencikouƎení
ESC
ÚroveŸ
TƎída

Doporuēení/Prohlášení
Doporuēuje se kuƎáky identifikovat a opakovanĢ jim zdƽrazŸovat,
aby zanechali kouƎení. Je doporuēeno nabídnout pomoc,
naplánovat kontroly, využít preparátƽ k substituci nikotinu;
vareniklin,abupropion,atojednotlivĢnebovkombinaci.
Doporuēujeme zanechat kouƎení tabáku nebo jiných rostlin,
protožesejednáosilnýanezávislýKVOrizikovýfaktor.
JedoporuēenovyhnoutsepasivnímukouƎení.
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Výživa
Doporuēenívestravování
ESC
ÚroveŸ
TƎída

Doporuēení/Prohlášení
Zdravá strava se doporuēuje jako základ prevence KVO uvšech
pacientƽ.
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TĢlesnáhmotnost
DoporuēeníprotĢlesnouhmotnost
ESC
ÚroveŸ
TƎída

Doporuēení/Prohlášení
Doporuēujese,abysiosobysezdravouváhoututováhuudržely.Je
doporuēeno,abyobéznílidéalidésnadváhoudosáhlizdravéváhy
(nebousilovaliosníženíhmotnosti),cožvedeklepšíkompenzaciTK,
dyslipidémieaDMtypu2,atímsezlepšujeKVOrizikovýprofil.

A

I

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْْْْ

nn

Hladinyrizika
Role neinvazivních kardiovaskulárních zobrazovacích metod vposouzení celkového rizika
vznikukardiovaskulárníhoonemocnĢní
Doporuēení pro kardiovaskulární zobrazování k hodnocení rizika aterosklerotických
kardiovaskulárníchonemocnĢní
ESC
ÚroveŸ
TƎída

Doporuēení/Prohlášení
Posouzení arteriální (karotická a/nebo femorální) zátĢže
aterosklerotickými pláty ultrasonografií by mĢlo být zváženo
ujednotlivcƽvnízkémnebostƎednímriziku.
LzezvážithodnoceníCACskórepomocíCTjakomodifikátorrizika
pƎi hodnocení rizika asymptomatických jedincƽ v nízkém nebo
stƎednímKVO.
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IntervenēnístrategienazákladĢrizika
Intervenēní strategie jako funkce celkového kardiovaskulárního rizika a neléēených hladin
cholesterolobsahujícíchlipoproteinƽsnízkouhustotou(LDLͲC)
LDLͲC
TotalCVrisk
(SCORE)%

PriͲ
mární
preͲ
vence

55mg/dl
ख़1,4
mmo/l

55ažख़70
mg/d
1,4ažख़1,8
mmol/l

70ažख़100
mg/dl
1,8ažख़2,6
mmol/l

100ažख़116
mg/dl
2,6ažख़3.0
mmol/l

ख़1 nízké riͲ
ziko

Úprava žiͲ Úprava živoͲ
votosprávy tosprávy

Úprava živoͲ
tosprávy

Úprava živoͲ
tosprávy

TƎída/Level
Síla/ÚroveŸ

I/C
nn/ْٓٓٓ

I/C
nn/ْٓٓٓ

I/C
nn/ْٓٓٓ
Úprava živoͲ
tosprávy, zváͲ
žit farmakoteͲ
rapii, pokud

I/C
nn/ْٓٓٓ

ш 1 až ख़ 5
Úprava žiͲ Úprava živoͲ
nebo stƎední
votosprávy tosprávy
riziko

Úprava živoͲ
tosprávy


ш190
mg/dl
ш4,9
mmol/l

Úprava živoͲ Úprava žiͲ
tosprávy,
votosprávy
zvážit
spolusfarͲ
farmakoteͲ
makoteraͲ
rapii, pokud pií
nejde
upravit
životospráva
IIa/A
IIa/A
n?/ْْْْ
n?/ْْْْ
Úprava živoͲ Úprava žiͲ
tosprávy,
votosprávy
zvážit
116ažख़190
mg/dl
3,0ažख़4,9
mmol/l
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LDLͲC

ш190
TotalCVrisk
55mg/dl
mg/dl
(SCORE)%
ख़1,4
ш4,9
mmo/l
mmol/l

nejde upravit farmakoteͲ
spolusfarͲ
životospráva
rapii, pokud makoteraͲ
nejde
pií
upravit
životospráva
TƎída/Level I/C
I/C
IIa/A
IIa/A
IIa/A
IIa/A
Síla/ÚroveŸ nn/ْٓٓٓ nn/ْٓٓٓ
n?/ْْْْ
n?/ْْْْ
n?/ْْْْ
n?/ْْْْ
Úprava živoͲ
Úprava žiͲ
tosprávy,
votosprávy
zvážit
Úprava živoͲ Úprava živoͲ spolusfarͲ
ш 5 až ख़ 10
Úprava žiͲ Úprava živoͲ farmakoteͲ
tosprávyspolu tosprávy
makoteraͲ
nebo vysoké
votosprávy tosprávy
rapii, pokud sfarmakoteraͲ spolu s farͲ pií
riziko
nejde
pií
makoterapií
upravit
životospráva
TƎída/Level IIa/A
IIa/A
IIa/A
I/A
I/A
I/A
Síla/ÚroveŸ n?/ْْْْ n?/ْْْْ
n?/ْْْْ
nn/ْْْْ
nn/ْْْْ
nn/ْْْْ
Úprava živoͲ
Úprava žiͲ
tosprávy,
votosprávy
zvážit
Úprava živoͲ Úprava živoͲ Úprava živoͲ spolusfarͲ
ш 10 nebo
Úprava žiͲ farmakoteͲ
tosprávy
tosprávyspolu tosprávy
makoteraͲ
velmivysoké
votosprávy rapii, pokud spolu s farͲ sfarmakoteraͲ spolu s farͲ pií
riziko
nejde
makoterapií pií
makoterapií
upravit
životospráva
TƎída/Level IIa/B
IIa/A
I/A
I/A
I/A
I/A

Síla/ÚroveŸ n?/ْْْٓ n?/ْْْْ
nn/ْْْْ
nn/ْْْْ
nn/ْْْْ
nn/ْْْْ
Úprava
Úprava žiͲ
živoͲ
votosprávy
tosprávy,
spolusfarͲ
zvážit
makoteraͲ
Úprava živoͲ Úprava živoͲ Úprava živoͲ Úprava živoͲ
farmakoteͲ
pií
tosprávy
tosprávy
tosprávyspolu tosprávy
SekunͲ Velmivysoké
rapii,
riziko
spolu s farͲ spolu s farͲ sfarmakoteraͲ spolu s farͲ
dární
pokud
makoterapií makoterapií pií
makoterapií
preͲ
nejde
vence
upravit
životosprá
va
TƎída/Level IIa/A
I/A
I/A
I/A
I/A
I/A
Síla/ÚroveŸ n?/ْْْْ nn/ْْْْ
nn/ْْْْ
nn/ْْْْ
nn/ْْْْ
nn/ْْْْ



55ažख़70
mg/d
1,4ažख़1,8
mmol/l

70ažख़100
mg/dl
1,8ažख़2,6
mmol/l

100ažख़116
mg/dl
2,6ažख़3.0
mmol/l

116ažख़190
mg/dl
3,0ažख़4,9
mmol/l
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DoporuēeníproodhadrizikakardiovaskulárníchonemocnĢní
Doporuēení/Prohlášení
Pro odhad celkového rizika pomocí systémƽ odhadu rizika je
doporuēensystémjakoSCOREuasymptomatickýchdospĢlých>40
let bez prƽkazu KVO, DM, CHRI, familiární hypercholesterolémie
neboLDLͲC>4,9mmol/1(>190mg/dl).
Doporuēujese,abypacientisvysokýmavelmivysokýmrizikembyli
identifikováni na základĢ dokumentovaného KVO, DM, stƎednĢ
závažné až tĢžké chronické renální insuficience, velmi vysoké
úrovnĢ jednotlivých rizikových faktorƽ, FH nebo vysokého rizika
SCORE.Jedoporuēeno,abytitopacientibylipovažovánizaprioritu
proporadenstvíamanagementveškerýchrizikovýchfaktorƽ.
Skórovací systémy rizik vyvíjené pro širokou populaci se
nedoporuēujíprohodnocenírizikupacientƽsDMneboFH.
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Lipidyalipoproteiny
DoporuēenípromĢƎenílipidƽalipoproteinƽkodhadurizikaaterosklerotických
kardiovaskulárníchonemocnĢní
DoporuēeníprolipidovouanalýzukodhadurizikakardiovaskulárníchonemocnĢní
Doporuēení/Prohlášení
CC se používá pro odhad celkového KVO rizika pomocí systému
SCORE.
Analýza HDLͲC se doporuēuje pro další zpƎesnĢní odhadu rizik
pomocíonlinesystémuSCORE.
Jako primární metoda analýzy lipidƽ pro screening, diagnostiku
aléēbusedoporuēujeanalýzaLDLͲC.
Analýza TG se doporuēuje jako souēást rutinního procesu analýzy
lipidƽ.
Vyhodnocení nonͲHDLͲC se doporuēuje pro hodnocení rizik
zejménaulidísvysokýmihladinamiTG,DM,obezitounebovelmi
nízkouhladinouLDLͲC.
Analýza ApoB se doporuēuje pro hodnocení rizik zejména ulidí
svysokýmihladinamiTG,DM,obezitou,metabolickýmsyndromem
nebo velmi nízkými hladinami LDLͲC. Mƽže být použita jako
alternativa k LDLͲC, jeͲli k dispozici, jako primární mĢƎení pro
screening,diagnostikuamanagementamƽžebýtupƎednostŸována
pƎednonͲHDLͲCulidísvysokýmihladinamiTG,DM,obezitounebo
velminízkýmihladinamiLDLͲC.
MĢƎení Lp(a) by mĢlo být zváženo nejménĢ jednou za život
ukaždéhodospĢléhoēlovĢka,abybylomožnéidentifikovatty,kteƎí
majízdĢdĢnévelmivysokéhladinyLp(a)>180mg/dl(>430nmol/l),
unichž mƽže být celoživotní riziko ASKVO ekvivalentní riziku
upacientƽsheterozygotnífamiliárníhypercholesterolemií.
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Lp(a)bysemĢlobrátvúvahuuvybranýchpacientƽspƎedēasnou
KVO vrodinné anamnéze a pƎi reͲklasifikaci u lidí, kteƎí jsou na
hranicimezistƎednímavysokýmKVOrizikem.

C

IIa
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n?

Cíleléēby
Doporuēeníproléēebnécíleprocholesterolobsahujícínízcedenznílipoproteiny
Doporuēení/Prohlášení
V sekundární prevenci u pacientƽ s velmi vysokým rizikem se
doporuēujesníženíLDLͲCoш50%protivýchozímuacílováhladina
LDLͲC<1,4mmol/l(<55mg/dl).
Vprimárníprevenciujedincƽsvelmivysokýmrizikem,alebezFH,
se doporuēuje snížení LDLͲC ш o 50 % proti výchozím acílová
hodnotaLDLͲC<1,4mmol/l(<55mg/dl).
VprimárníprevenciujedincƽsFHvevelmivysokémrizikujetƎeba
zvážitsníženíLDLͲCшo50%protivýchozímustavuacílovouhladinu
LDLͲC<1,4mmol/l(<55mg/dl).
PropacientysASKVO,ukterýchsevyskytnedruhácévnípƎíhodado
2 let (ne nutnĢ stejného typu jako první pƎíhoda) pƎi maximální
tolerovanéterapiizaloženénastatinech,mƽžebýtzvážencílLDLͲC
<1,0mmol/l(<40mg/dl).
UpacientƽsvysokýmrizikemjedoporuēenosníženíLDLͲCш50%
protivýchozímhodnotámacílováhladinaLDLͲC<1,8mmol/l(<70
mg/dl).
U jedincƽ se stƎedním rizikem by mĢlabýt zváženacílová hladina
LDLͲC<2,6mmol/l(<100mg/dl).
UjedincƽsnízkýmrizikemmƽžebýtzváženacílováhodnotaLDLͲC
<3,0mmol/l(<116mg/dl).
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LékykléēbĢdyslipidémie
Strategiekekontrolehladinplazmatickéhocholesterolu
Doporuēeníprofarmakologickésnižovánícholesterolulipoproteinƽsnízkouhustotou
Doporuēení/Prohlášení
Doporuēujese,abybylstatinsvysokouintenzitoupƎedepsánaždo
nejvyšší tolerované dávky k dosažení cílƽ stanovených pro
jednotlivémíryrizika.
Pokudnenídosaženocílesmaximálnítolerovanoudávkoustatinu,
jedoporuēenakombinacesezetimibem.
Upacientƽvprimárníprevencísvelmivysokýmrizikem,alebezFH,
lzezvážitkombinacisinhibitoremPCSK9,neníͲlicílLDLͲCdosažen
namaximálnítolerovanédávcestatinuaezetimibu.
Pro sekundární prevenci u pacientƽ s velmi vysokým rizikem pƎi
nedosaženícílepƎimaximálnítolerovanédávcestatinuaezetimibu,
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sedoporuēujekombinacesinhibitoremPCSK9.
UpacientƽsvelmivysokýmrizikemaFH(tj.sASKVOnebosjiným
významným rizikovým faktorem), kteƎí nedosahují svých cílƽ na
maximální tolerované dávce statinu a ezetimibu, se doporuēuje
kombinacesinhibitoremPCSK9.
Pokud není režim založený na statinech tolerován v žádné dávce
(anipoopakovanévýzvĢ),mĢlbysezvážitezetimib.
Pokudnenídosaženocíle,mƽžebýtzváženakombinacestatinƽse
sekvestranemžluēovýchkyselin.
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Strategiekekontroleplazmatickýchtriglyceridƽ
Doporuēeníprolékovouléēbupacientƽshypertriglyceridémií
Doporuēení/Prohlášení
Jakolékprvnívolbysedoporuēujeléēbastatinemkesníženírizika
KVOuvysocerizikovýchjedincƽshypertriglyceridémií[hladinyTG
>2,3mmol/1(>200mg/dl)].
U vysoce rizikových (nebo velmi vysoce) pacientƽ s hladinami TG
mezi1,5a5,6mmol/l(135–499mg/dl)navzdoryléēbĢstatinybyse
mĢlo zvážit pƎidání nͲ3 PUFA (ethylicosapentaenová kyselina 2x2
g/den)dokombinacesestatinem.
UpacientƽvprimárníprevenciscílovouhladinouLDLͲCaTG>2,3
mmol/l(>200mg/dl)mƽžebýtzváženfenofibrátnebobezafibrát
dokombinacesestatiny.
Uvysocerizikovýchpacientƽ,kteƎíjsouvcíliLDLͲCshladinamiTG>
2,3 mmol/l (> 200 mg/dl), mƽže být zvážen fenofibrát nebo
bezafibrátvkombinacisestatiny.
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Familiárnídyslipidémie
Familiárníhypercholesterolémie
Heterozygotní familiární hypercholesterolémie
Doporuēeníprodetekcialéēbupacientƽsheterozygotnífamiliárníhypercholesterolémií
Doporuēení/Prohlášení
Doporuēuje se, aby byla diagnóza FH zvážena u pacientƽ s ICHS
vevĢku < 55 let pro muže a < 60 let u žen, u lidí s pƎíbuznými
spƎedēasnĢfatálnímiformamiKVO,ulidíspƎíbuznými,kteƎímají
šlachovéxantomy,ulidísezvýšenouhladinouLDLͲC[udospĢlých
>5 mmol/l (> 190 mg/dl), u dĢtí > 4 mmol/l (> 150 mg/dl)],
aupƎíbuznýchprvníhostupnĢpacientƽsFH.
Doporuēuje se, aby byla FH diagnostikována pomocí klinických
kritériíapokudmožnopotvrzenaanalýzouDNA.
Jakmile je diagnostikován první pƎípad, doporuēuje se rodinný
kaskádovýscreening.
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Doporuēujese,abypacientisFHsASKVOnebosjinýmzávažným
rizikovýmfaktorembyliléēenijakovelmivysocerizikovíaabytibez
pƎedchozíhoASKVOnebojinýchrizikovýchfaktorƽbyliléēeníjako
vysocerizikoví.
U pacientƽ s FH s ASKVO, kteƎí jsou ve velmi vysokém riziku, se
doporuēuje léēba k dosažení ш 50% snížení proti výchozím
hodnotám ahladiny LDLͲC < 1,4 mmol/l (< 55 mg/dl). Pokud cílƽ
nelzedosáhnout,doporuēujesekombinaceléēiv.
VprimárníprevencibyuosobsvelmivysokýmrizikemFHmĢlobýt
zváženosníženíLDLͲCш50%protivýchozímustavuacílLDLͲC<1,4
mmol/l(<55mg/dl).
LéēbainhibitoremPCSK9sedoporuēujeuvelmivysocerizikových
pacientƽ s FH, pokud není dosaženo cíle léēby na maximálním
tolerovanémstatinuplusezetimibu.
U dĢtí se doporuēuje testování na FH od vĢku 5 let nebo dƎíve,
pokudsepƎedpokládáHoFH.
DĢti s FH by mĢly být vzdĢlávány, aby si osvojily správnou stravu
amĢlybybýtléēenystatinemod10letvĢku.CíleléēbybymĢlybýt
LDLͲC<3,5mmol/l(<135mg/dl)vevĢku>10let.
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Staršípacienti
Doporuēeníproléēbudyslipidémiíustaršíchlidí(vevĢku>65let)
Doporuēení/Prohlášení
TTE se doporuēuje provést k posouzení struktury afunkce
myokarduscílemstanovit–uosobspodezƎenímnasrdeēníselhání
–diagnózubuěHFrEF,HFmrEF,neboHFpEF.
TTE se doporuēujepro výpoēet EFLK s cílem vyhledat pacienty se
srdeēním selháním, kteƎí by byli vhodní pro farmakologickou
apƎístrojovou(ICD,SRL)léēbunazákladĢdƽkazƽ,doporuēenoupƎi
HFrEF.
TTE se doporuēuje pro vyšetƎení chlopenních vad, funkce pravé
komoryatlakuvplicniciupacientƽsjižstanovenoudiagnózoubuě
HFrEF,neboHFmrEFscílemvyhledatpacientyvhodnéprokorekci
chlopennívady.
TTE se doporuēuje pro posouzení struktury a funkce myokardu
uosob s plánovanou expozicí léēbĢ, která mƽže potenciálnĢ
poškoditmyokard(napƎ.chemoterapii).
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Diabetesmellitus(typ2.atyp1.)
Doporuēeníprozvládánídiabetumellitu
Doporuēení/Prohlášení
ZmĢnyživotníhostyluvēetnĢodvykáníkouƎení,nízkotuēnéstravy,
vysokého obsahu bílkovin, aerobní fyzické aktivity asilového
tréninkujsoudoporuēeny.
Pacientƽm se doporuēuje snížení pƎíjmu energie kdosažení nižší
hmotnostinebozabránĢnínárƽstuhmotnosti.
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ESC
ÚroveŸ
TƎída

Doporuēení/Prohlášení
CílovéHbA1cprosníženíKVOrizikaamikrovaskulárníchkomplikací
<7,0% (< 53 mmol/mol) je doporuēeno pro vĢtšinu pacientƽ
sdiabetemmellitem1.nebo2.typu.
Upacientƽsdlouhotrvajícímdiabetemmellitem,staršíchpacientƽ,
fragilních pacientƽ nebo pacientƽ se známým KVO by mĢly být
zváženyménĢstriktnícílovéhladinyHbA1c.
CílovéHbA1cч6,5%(ч48mmol/mol)bymĢlobýtzváženoēasnĢ
podiagnózeDM2.typuunefragilníchpacientƽbezznáméhoKVO.
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PƎiscreeninguDMupacientƽs,nebobezKVO,bymĢlobýtzváženo
stanoveníHbA1c(kterélzeprovéstibeznutnostiodbĢrƽnalaēno)
nebo hladina glykémie nalaēno. Pokud existují pochybnosti, lze
provéstorálníglukozovýtoleranēnítest.
MetforminsedoporuēujejakolékprvnívolbyuDM1.a2.typu,jeͲ
li tolerován a v pƎípadĢ, že není kontraindikován. PƎi jeho použití
bychommĢlikontrolovatparametryrenálníchfunkcí.
JemožnézvážitopatƎeníkzamezeníhypoglykémieanadmĢrného
pƎírƽstku na váze. Je možné zvážit individuální pƎístup k cílovým
hodnotám a volbĢ lékƽ upacientƽ s pokroēilým onemocnĢním.
UpacientƽsDM2.typuaKVObymĢlobýtēasnĢzváženopoužití
inhibitoru SGLT2 ke snížení KVO (snížení srdeēního selhání)
acelkovéúmrtnosti.
Látky snižující hladinu lipidƽ (hlavnĢ statiny) se doporuēují
kesníženíKVOrizikauvšechpacientƽsDM2.typuneboupacientƽ
starších40letsDM1.typu.
Použitílékƽsnižujícíchhladinulipidƽ(pƎedevšímstatinƽ)mƽžebýt
zváženotakéupacientƽmladších40letsezvýšenýmKVOrizikem,
atonazákladĢpƎítomnostimikrovaskulárníchkomplikacínebovíce
KVOrizikovýchfaktorƽ.
UpacientƽsDMsvelmivysokýmKVOrizikemjecílovéLDLͲC<1,8
mmol/l(<70mg/dl)nebonižšíalespoŸo50%,pokudbylavýchozí
hodnotaLDLͲCmezi1,8a3,5mmol/l(70a135mg/dl).
UpacientƽsDMsvysokýmKVOrizikemjecílovéLDLͲC<2,6mmol/l
(<100mg/l)nebonižšíalespoŸo50%,pokudbylavýchozíhodnota
LDLͲCmezi2,6a5,1mmol/l(100a200mg/dl).
CílováhodnotaTKupacientƽsDM2.typuseobecnĢdoporuēuje
pod140/85 mmHg,ale pƎísnĢjší cíl <130/80mmHg je doporuēen
uvybranýchpacientƽ(napƎ.mladšíchpacientƽsezvýšenýmrizikem
komplikací) pro dosažení dalšího snížení rizika CMP, retinopatie
aalbuminurie. Blokátor systému reninͲangiotensinͲaldosteron se
doporuēuje pƎi léēbĢ arteriální hypertenze u DM; zejména
vpƎítomnosti proteinurie nebo mikroaluminurie. Doporuēený
cílovýTKupacientƽsDM1.typuje<130/80mmHg.
PoužitílékƽzvyšujícíchHDLͲCneníkprevenciKVOupacientƽsDM
2.typudoporuēeno.
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Protidestiēkováterapie(napƎ.aspirin)senedoporuēujeupacientƽ
sDMbezznáméhoKVO.
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Diabetesametabolickýsyndrom
ManagementdyslipidémieutĢhotnýchžensdiabetem
Doporuēeníproléēbudyslipidémiíudiabetumellitu
Doporuēeníproléēbudyslipidémiíustaršíchlidí(vevĢku>65let)
Doporuēení/Prohlášení
UpacientƽsT2DMasvelmivysokýmrizikemjedoporuēenosnížení
LDLͲCoш50%protizákladníhodnotĢacílLDLͲC<1,4mmol/l(<55
mg/dl).
UpacientƽsT2DMavysokýmrizikemjedoporuēenosníženíLDLͲC
oш50%protizákladníhodnotĢacílLDLͲC<1,8mmol/l(<70mg/dl.
StatinysedoporuēujíupacientƽsT1DM,ukterýchjevysokénebo
velmivysokériziko.
IntenzifikacestatinovéterapiebymĢlabýtzváženapƎedzavedením
kombinovanéterapie.
Pokud není cíle dosaženo, je tƎeba zvážit kombinaci statinƽ
sezetimibem.
Terapie statiny se nedoporuēuje u premenopauzálních pacientek
sdiabetem,kterézvažujítĢhotenstvínebonepoužívajípƎimĢƎenou
antikoncepci.
LéēbastatinymƽžebýtuvažovánaupacienteksT1DManeboT2DM
vevĢkuч30letsdƽkazemorgánovéhopoškozenía/nebohladinou
LDLͲC>2,5mmol/l,pokudneníplánovánotĢhotenství.

ESC
ÚroveŸ
TƎída

GRADE
ÚroveŸ
Síla

A

I

ْْْْ

nn

A

I

ْْْْ

nn

A

I

ْْْْ

nn

C

IIa

ْٓٓٓ

n?

B

IIa

ْْْٓ

n?

C

III

ْٓٓٓ

pp

C

IIb

ْٓٓٓ

n?

Pacientisakutnímikoronárnímisyndromyapacientipodstupujícíperkutánní
koronárníintervence
Doporuēení pro terapii snižující lipidy u velmi vysoce rizikových pacientƽ s akutními koronárními
syndromy
Doporuēení/Prohlášení
U všech pacientƽ s AKS bez kontraindikace nebo s definitivní
intolerancívanamnézesedoporuēujezahájení(nebopokraēování)
léēby vysokými dávkami statinu co nejdƎíve, bez ohledu na
poēáteēníhodnotyLDLͲC.
Hladiny lipidƽ by mĢly být pƎehodnoceny za 4–6 týdnƽ po AKS
kovĢƎení, zda bylo dosaženo snížení ш o50 % zvýchozí hodnoty
azdabylodosaženocílovéhladinyLDLͲC<1,4mmol/l(<55mg/dl).
Je nutné zhodnotit bezpeēnost léēby a pƎípadnĢ upravit dávky
odpovídajícímzpƽsobem.
PokudnenícíleLDLͲCdosaženopo4–6týdnechléēbysmaximálnĢ
tolerovanýmstatinem,doporuēujesekombinacesezetimibem.
Pokud není cíle LDLͲC dosaženo po 4–6 týdnech pƎes maximální
tolerovanou terapii statiny a ezetimibem, doporuēuje se pƎidání
PCSK9inhibitoru.
Upacientƽspotvrzenouintolerancístatinuneboupacientƽ,unichž
jestatinkontraindikován,bymĢlbýtzváženezetimib.
Pro pacienty sAKS, jejichž hladiny LDLͲC nejsou navzdory léēbĢ
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maximálnĢ tolerovanou dávkou statinu a ezetimibu na cílové
hodnotĢ, by mĢlo být zváženo pƎidání PCSK9 inhibitoru brzy po
pƎíhodĢ(bĢhemhospitalizaceproAKS,pokudjetomožné).


Doporuēení pro terapii snižující lipidy u vysoce rizikových pacientƽ podstupujících perkutánní
koronárníintervenci(PCI)
Doporuēení/Prohlášení
Rutinní pƎeléēení nebo nasycení (na pozadí chronické terapie)
vysokou dávkou statinu by mĢlo být zváženo u pacientƽ
podstupujícíchPCIproAKSneboelektivníPCI.
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CévnímozkovápƎíhoda
Doporuēení pro terapii snižující lipidy v prevenci aterosklerotických kardiovaskulárních chorob
upacientƽspƎedchozíischemickoumozkovoupƎíhodou
Doporuēení/Prohlášení
PacientisanamnézouischemickémrtviceneboanamnézouTIAjsou
vystaveni velmi vysokému riziku ASKVO, zejména opakující se
ischemické cévní mozkové pƎíhodĢ, proto se doporuēuje, aby jim
bylapodávánaintenzivníLDLͲCsnižujícíterapie.
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Srdeēníselháníachlopennívady
DoporuēeníproterapiisnižujícílipidyupacientƽseSSachlopennímionemocnĢními
Doporuēení/Prohlášení
Zahájení terapie snižující lipidy se nedoporuēuje u pacientƽ se SS
vnepƎítomnostiostatníchindikacíprojejichpoužití.
Zahájení léēby snižující lipidy u pacientƽ se stenózou aortální
chlopnĢbezICHSkezpomaleníprogresestenózyaortálníchlopnĢ
pƎiabsencijinýchindikacíprojejichpoužitísenedoporuēuje.
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Chronickárenálníinsuficience
Doporuēení pro léēbu lipidƽ u pacientƽ se stƎednĢ tĢžkou až tĢžkou renální insuficiencí (3–5) dle
KDIGO
Doporuēení/Prohlášení
Doporuēujese,abypacientischronickourenálníinsuficiencí3.–5.
stupnĢabylipovažovánizavysocenebovelmivysoceKVOrizikové.
Použitístatinƽnebokombinacestatinƽaezetimibƽsedoporuēuje
upacientƽ s nedialyzovanou chronickou renální insuficiencí 3.–5.
stupnĢ.
U pacientƽ, kteƎí již užívají statiny, ezetimib nebo kombinaci
statin/ezetimibvdobĢzahájenídialýzy,bysemĢlopokraēovat,ato
zejménaupacientƽsASKVO.
U pacientƽ s CHRI závislých na dialýze, kteƎí jsou bez ASKVO, se
zahájenístatinovéterapienedoporuēuje.
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aDefinovanéjakoeGFR<60ml/min/1.73m2vedvoumĢƎeních,vícenež3mĢsíceodsebevzdálených.

Transplantace
Doporuēeníprosníženílipoproteinƽsnízkouhustotou(LDL)upacientƽpoorgánovétransplantaci
ESC
ÚroveŸ
TƎída

Doporuēení/Prohlášení
Statiny by mĢly být považovány za léky první linie upacientƽ
potransplantaci. Zahájení by mĢlo být nízkou dávkou sopatrným
zvyšováním asopatrností týkající se potenciálních lékových
interakcí,zejménaupacientƽnacyklosporinu.
U pacientƽ, kteƎí netolerují statiny nebo tĢch s významnou
dyslipidémiínavzdoryužívánímaximálnítolerovanédávkystatinu,
lzezvážittolerovanouléēbustatiny,alternativnínebodalšíterapii
ezetimibem.
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OnemocnĢníperiferníchtepen
DoporuēeníprohypolipidemickouléēbuupacientƽsperifernímarteriálnímonemocnĢním(vēetnĢ
onemocnĢníkarotid)
ESC
ÚroveŸ
TƎída

Doporuēení/Prohlášení
UpacientƽsonemocnĢnímperiferníchtepenlipidysnižujícíterapie,
vēetnĢ maximální tolerované dávky statinu, plus ezetimib, nebo
kombinacesPCSK9inhibitoremvpƎípadĢpotƎeby,sedoporuēuje
kesníženírizikaASKVOpƎíhod.
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Hypertenze
Doporuēeníproléēbuarteriálníhypertenze1
ESC
ÚroveŸ
TƎída

Doporuēení/Prohlášení
OpatƎení ke zmĢnĢ životního stylu (kontrola hmotnosti, zvýšená
fyzickáaktivita,omezenípƎíjmualkoholu,omezenísolení,zvýšený
pƎíjem ovoce, zeleniny anízkotuēných mléēných výrobkƽ) se
doporuēují všem pacientƽm s hypertenzí a osobám s vysokým
normálnímTK.
Všechny hlavní lékové skupiny (tj. diuretika, ACEͲI, antagonisté
vápníku,ARBaßͲblokátory)senelišívesvéschopnostisnižovatTK,
aprotosedoporuēujívléēbĢarteriálníhypertenze.
U asymptomatických pacientƽ s arteriální hypertenzí, bez KVO,
chronickéhoonemocnĢníledvinaDMsedoporuēujepoužitíSCORE
kodhaducelkovéhoKVOrizika.
Farmakoterapie se doporuēuje u pacientƽ s hypertenzí 3. stupnĢ
bez ohledu na KVO riziko, stejnĢ jako u pacientƽ s1. nebo 2.
stupnĢmhypertenze,ukterýchjevysokéKVOriziko.
FarmakoterapiebymĢlabýtzváženaupacientƽshypertenzí1.ēi2.
stupnĢ,unichžjevysokéKVOriziko.
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Doporuēení2018ESC/ESHClinicalPracticeGuidelinesfortheManagementofArterialHypertension.
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ESC
ÚroveŸ
TƎída

Doporuēení/Prohlášení
U pacientƽ s nízkým až stƎedním celkovým KVO rizikem
ashypertenzí1.nebo2.stupnĢsedoporuēujezavedeníopatƎení
životníhostylu.
U pacientƽ s nízkým až stƎedním celkovým KVO rizikem
ashypertenzí1.nebo2.stupnĢsepƎiselhánízmĢnživotníhostylu
doporuēujezahájitfarmakoterapiiarteriálníhypertenze.
SystolickýTK<140mmHgadiastolickýTK<90mmHgsedoporuēují
jakocíluvšechléēenýchpacientƽmladších60let.
U pacientƽ starších 60 let se systolickým TK ш 160 mmHg se
doporuēujesnížitsystolickýTK140až150mmHg.
U pacientƽ mladších 80 let mƽže být zvážena cílová hodnota
systolického TK < 140 mmHg, jeͲli léēba dobƎe tolerována.
Upacientƽ, kteƎí jsou (velmi) vysoce rizikoví a tolerují kombinaci
vícelékƽsnižujícíchTK,lzezvážitcílovýsystolickýTK<120mmHg
U pacientƽ starších 80 let se systolickým tlakem ш 160 mmHg se
doporuēuje snížit systolický TK na 140 až 150 mmHg, pokud jsou
vdobrémfyzickémaduševnímstavu.
UfragilníchstaršíchpacientƽjetƎebapeēlivĢzvážitintenzituléēby
(napƎ. poēet lékƽ snižujících TK), cílové hodnoty pro TK a klinické
úēinkyléēbybymĢlybýtpeēlivĢsledovány.
UpacientƽsvýraznĢzvýšenouvýchozíhodnotouTKnebosvysokým
KVO rizikem lze zvážit zahájení léēby kombinací dvou lékƽ.
Kombinace dvou lékƽ ve fixní kombinaci mƽže být zvážena ke
zlepšeníadherence.
ßͲblokátory a thiazidová diuretika se nedoporuēují upacientƽ
sarteriální hypertenzí s více metabolickými rizikovými faktory
vzhledemkezvyšovanírizikarozvojeDM.
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Protidestiēkováterapie
Doporuēeníproprotidestiēkovouléēbu
ESC
ÚroveŸ
TƎída

Doporuēení/Prohlášení
UakutníchkoronárníchsyndromƽjedoporuēenokaspirinupƎidat
inhibitor P2Y122 po dobu 12 mĢsícƽ, pokud neexistují
kontraindikace,jakojenapƎíkladnadmĢrnérizikokrvácení.
Podávání inhibitoru P2Y12 na kratší dobu než 3–6 mĢsícƽ po
implantaci DES mƽže být zváženo u pacientƽ svysokým rizikem
krvácení.
Podávání inhibitoru P2Y12 v kombinaci s aspirinem podelší dobu
než1rokmƽžebýtzváženozhodnocenímrizikaischemieakrvácení.
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nn
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A

IIb
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Vchronickéfázi(>12mĢsícƽ)poinfarktumyokardusedoporuēuje
aspirin.

A

I

ْْْْ

nn

U pacientƽ s nekardioemboligenní ischemickou CMP nebo TIA je
doporuēenaprevencepouzesaspirinemnebodipyridamolemplus

A

I

ْْْْ

nn


2

GRADE
ÚroveŸ
Síla

Ticagrelor–prvníreverzibilníinhibitorADPreceptorƽtypu.
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aspirin,neboklopidogrelsamotný.
Prasugrelseodroku2008nedoporuēujeupacientƽsestabilníICHS.
Ticagrelor se nedoporuēuje u pacientƽ sestabilní ICHS bez
prodĢlanéhoakutníhokoronárníhosyndromuvminulosti.
U pacientƽ s nekardioemboliígení ischemickou CMP se
nedoporuēujeantikoagulace.

C

III

ْٓٓٓ

pp

B

III
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pp

ProtidestiēkováterapienenídoporuēenaupacientƽbezICHSkvƽli
zvýšenémurizikuvelkéhokrvácení.

B

III
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pp

Adherencekfarmakoterapii
DoporuēeníprodosaženíadherencekléēbĢ
Doporuēení/Prohlášení
Je doporuēeno maximální zjednodušení léēebného režimu,
sopakovanou monitorací zpĢtné vazby. VpƎípadĢ, že pacient
opakovanĢnedodržujeléēebnýrežim,jedoporuēenakombinovaná
behaviorálníintervence.
Doporuēujese,abylékaƎposoudiladherencikléēbĢaidentifikoval
dƽvody nedodržování léēebného režimu atĢmto dƽvodƽm
pƎizpƽsobildalšízásahy.
Použití fixní kombinace mƽže být zváženo ke zvýšení adherence
kléēbĢ.

ESC
ÚroveŸ
TƎída

GRADE
ÚroveŸ
Síla

A
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ْْْْ

nn

C
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ْٓٓٓ

nn

B

IIb
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n?

4. Jak zasáhnout na úrovni populace – úvod (propagace zdravého
životníhostylu)
P:Individuálníprevenceupacientƽsfibrilacísíní,ischemickouchorobousrdeēní,chronickýmsrdeēním
selháním,cerebrovaskulárnímonemocnĢním,onemocnĢnímperiferníchtepen
I:ZavedenísystémovýchopatƎení,osvojenízdravéhoživotníhostylu
C:Srovnánískupin
O:ZdravéživotníprostƎedí,sníženírizikovýchfaktorƽ,kvalitaživota

P: Redukce kardiovaskulárních rizik realizovat na úrovni skupiny, komunity, regionu, státu nebo na
celosvĢtové úrovni. Zdravotniētí pracovníci hrají dƽležitou roli pƎizastávání významu intervencí na
populaēníúrovni
I:SystémováopatƎení,jakojeúpravazpƽsobƽvýrobyproduktƽ,omezenítrhuadanĢ znezdravých
potravin,dotacenapodporuzdravĢjšíchpotravinanutriēníinformaceoproduktu,lepšívýbĢrzdravých
potravin
C:Srovnánívestanovenýchstrategií
O:SníženírizikavznikukardiovaskulárníchonemocnĢní
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PopulaēnípƎístupkvýživĢ
DoporuēenípropopulaēnípƎístupkvýživĢ
Doporuēení/Prohlášení

Omezení
amandát
vlády

Média
avzdĢlávání

Oznaēování
ainformace

HospodáƎské
pobídky

Školy

PracovištĢ

Právní pƎedpisy týkající se složení potravin
vedoucí ke snížení obsahu energie, soli
anasycených tukƽ a (pƎidaného) cukru jsou
doporuēeny,stejnĢjakoomezenívelikostiporcí.
DoporuēujeseodstranĢníprƽmyslovĢvyrábĢných
transͲmastnýchkyselin.
Doporuēuje
se
aplikovat
integrovanou
akoherentní legislativu spolu s ēinností vládních
inevládních
organizací,
potravináƎského
prƽmyslu, maloobchodu, stravování, škol,
pracovišƛadalšíchzúēastnĢnýchstrannapodporu
zdravéstravyaprevencenadváhy.
Právní pƎedpisy omezující reklamy (napƎ.
vtelevizi, na internetu a sociálních médiích)
zamĢƎené na dĢti, propagující potraviny
svysokým obsahem tukƽ, cukru a/nebo soli,
nezdravé potraviny, nápoje s alkoholem
anealkoholickénápojebohaténacukry.
MĢla by být zvážena zmĢna výrobních postupƽ,
spolu se vzdĢlávacími informaēními kampanĢmi
zvyšujícími povĢdomí spotƎebitelƽ o nutriēní
kvalitĢpotravin.
Doporuēuje se povinné a zjednodušené znaēení
výživovýchhodnotnapƎednímobalu.
MĢlo by být zváženo použití nezávisle
formulovaných výživových profilƽ na podporu
zdravévýživynalogubalení.
MĢlobybýtzváženopovinnénutriēníoznaēování
nebalených potravin, a to ivrestauracích,
nemocnicíchanapracovištích.
Cenové a dotaēní strategie se doporuēují
kpropagacizdravĢjšíchpotravinanápojƽ.
Doporuēují se danĢ z alkoholických nápojƽ
apotravin nebo nápojƽ bohatých na cukr
anasycenétuky.
Ve všech školách, pƎedškolních zaƎízeních
astƎediscích pro péēi o dĢti jsou doporuēena
komplexní a soudržná pravidla propagující
zdravoustravu.
Doporuēuje se pƎístup k ēerstvé pitné vodĢ
azdravýmpotravinámveškoláchavautomatech.
Ve všech spoleēnostech se doporuēuje zavést
soudržnou a komplexní zdravotní politiku
anutriēní vzdĢlávání ke stimulaci zdravotního
povĢdomízamĢstnancƽ.
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Doporuēení/Prohlášení

Nastavení
spoleēnosti

MĢlo by se zvážit zvýšení dostupnosti ēerstvé
pitné vody a zlepšení nutriēní kvality jídla
podávaného a/nebo prodaného na pracovišti
avprodejníchautomatech.
MĢlabybýtzváženaregulaceumístĢníahustoty
prodejenrychléhoobēerstveníaalkoholuajiných
stravovacíchzaƎízení.

ESC
ÚroveŸ
TƎída

GRADE
ÚroveŸ
Síla

C

IIa

ْٓٓٓ

n?

C

IIa

ْٓٓٓ

n?

PopulaēnípƎístupkpropagacifyzickéaktivity
DoporuēenípropopulaēnípƎístupkfyzickéaktivitĢ
Doporuēení/Prohlášení
Omezení
amandát
vlády

PƎiplánovánínovýchterénníchúprav/budovnebo
mĢst se doporuēuje zohlednit možnost fyzické
aktivity.
Trvalé soustƎedĢné mediální a vzdĢlávací
Média
kampanĢ využívající více mediálních pƎístupƽ
avzdĢlávání
(napƎ.aplikace,plakátyasignage)jemožnézvážit
(viz také Kap.
jakopropagacifyzickéaktivity.
pro
MĢlybýtzváženykrátkodobévzdĢlávacíprogramy
vícesložkové
apoužití nositelných zaƎízení podporující zdraví
intervence)
(kpodpoƎefyzickéaktivity,napƎíkladchƽze).
MĢlobybýtzváženopoužitímotivaēníchnápisƽ,
kterébypovzbuzovalykpoužíváníschodƽ.
Oznaēování
MĢlo by být zváženo pƎedepisování pohybové
ainformace
aktivity podobnĢ, jako jsou pƎedepisovány léky,
zejménapraktickýmilékaƎi.
Ke zvýšení aktivní dopravy by se mĢlo zvážit
zvýšenídanízapalivo(benzín).
Mohlobybýtzváženosníženídaníprojednotlivce,
kteƎízakoupícviēebnívybavení.
HospodáƎské
pobídky

Lzezvážitdlouhodobéfinanēníchvýhodyuosob,
které zvýší fyzickou aktivitu nebo sníží tĢlesnou
hmotnost.
Snížení daní pro zamĢstnavatele, kteƎí nabízejí
komplexní wellness programy na pracovišti
(vēetnĢ výživy, fyzické aktivity a prevence abúzu
tabáku).
JedoporuēenazvýšenádostupnostškolníchhƎišƛ
propohybovéaktivityasport.

Školy (viz také
BĢhem výuky by mĢly být zváženy pravidelné
Kap.
pro
pƎestávky.
vícesložkové
intervence)
MĢlo by být zváženo zvýšení aktivního dojíždĢní
doškoly,napƎ.docházenídoškolypobezpeēných
turistickýchtrasách.

ESC
ÚroveŸ
TƎída

GRADE
ÚroveŸ
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Doporuēení/Prohlášení
MĢlobybýtzváženozvýšenípoētuadobytrvání
fyzickýchtréninkƽsrevidovanýmistudijnímiplány
k implementaci alespoŸ stƎednĢ intenzivních
aktivit. Výuku by mĢli vést vyškolení uēitelé
voblasticviēeníasportu.
Je tƎeba zvážit komplexní wellness programy na
pracovišti s komponentami výživy a fyzické
aktivity.
MĢlo by být zváženo zavedení strukturovaných
programƽ na pracovištích, která podporují
PracovištĢ (viz fyzickou aktivitu a poskytují na ni ēas. Zlepšení
také Kap. pro pƎístupu ke schodƽm, pƎípadnĢ v kombinaci
vícesložkové
svýtahy,kterépƎeskakujínĢkterápatra.
intervence)
Je tƎeba zvážit propagaci fitness center na
pracovišti.
Poskytovatelé zdravotní péēe by mĢli položit
otázku na fyzickou aktivitu pƎi každé kontrole.
KromĢtohobymĢlimotivovatpacientykfyzické
aktivitĢ.
MĢlabybýtzváženalepšídostupnostrekreaēních
prostorƽamístkprovádĢnífyzickéaktivity(napƎ.
výstavba parkƽ a dĢtských hƎišƛ, zvýšení
provozních hodin, využívání školních zaƎízení
vmimoškolníchhodinách)azvýšenímožnostipĢší
Nastavení
chƽze.
spoleēnosti
MĢlo by se zvážit estetické zlepšení prostƎedí
(kezvýšeníaktivityudospĢlých).
JedoporuēenazvýšenádostupnostškolníchhƎišƛ
propohybovéaktivityasport.
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PopulaēnípƎístupkekouƎeníajinémuužívánítabáku
DoporuēenípropopulaēnípƎístupkekouƎeníajinémuužívánítabáku
Doporuēení/Prohlášení

Omezení
amandát
vlády

DoporuēujesezákazkouƎenínaveƎejnýchmístech
k omezení kouƎení a podpoƎení odvykání od
kouƎení.
ZákazkouƎenínaveƎejnýchmístech,uveƎejných
vchodƽ,napracovištích,vrestauracíchabarechje
doporuēenkochranĢlidípƎedpasivnímkouƎením.
Doporuēujesezakázatprodejtabákovýchvýrobkƽ
dospívajícím.
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Doporuēují se zakázat prodejní automaty na
tabák.
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Doporuēuje se omezení reklamy, marketingu
aprodejebezdýmnéhotabáku.
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Doporuēení/Prohlášení
Doporuēuje se úplný zákaz reklamy a propagace
tabákovýchvýrobkƽ.

Oznaēování
ainformace

HospodáƎské
pobídky

Školy

PracovištĢ

Nastavení
spoleēnosti

GRADE
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MĢlo by se zvážit omezení reklamy, marketingu
aprodejeelektronickýchcigaret.

A

IIa

ْْْْ

n?

Telefonní linky a internetové stránky jsou
doporuēenypropodporupƎiodvykání.
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Doporuēuje se obyēejné balení bez pƎidané
grafiky.
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JsoudoporuēenyvyššídanĢacenyutabákových
výrobkƽ.
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Doporuēuje se snížit množství maloobchodních
prodejen tabákových výrobkƽ v obytných
oblastech,školáchanemocnicích.
Doporuēuje se harmonizace bezcelního prodeje
všechtabákovýchvýrobkƽ.

Média
avzdĢlávání

ESC
ÚroveŸ
TƎída

Mediální a vzdĢlávací kampanĢ jako souēást
vícesložkových strategií ke snížení kouƎení
akpropagaci doporuēení pƎestat kouƎit,
komezení pasivního kouƎení a používání
bezdýmnéhotabáku.
Mediální a vzdĢlávací kampanĢ zamĢƎené
výhradnĢ na snížení kouƎení, zvýšení míry
odvykání a snížení mĢlo by se zvážit pasivní
kouƎeníapoužíváníbezdýmnéhotabáku.
Doporuēují se pƎidávat obrázková a textová
varovánínabalenícigaret.

Doporuēuje se zákaz kouƎení ve školách,
pƎedškolních zaƎízeních a péēi o dĢti z dƽvodu
ochranypƎedpasivnímkouƎením.
ZaƎazení výuky zdravého životního stylu, vēetnĢ
životabeztabáku,bymĢlobýtzváženovevšech
školách.
DoporuēujesezakázatkouƎenínapracovišti,aby
se snížilo pasivní kouƎení a zvýšila se šance na
zanecháníkouƎení.
Doporuēuje se zavádĢní pravidel na pracovišti
týkající se zdravých rozhodnutí, a to vēetnĢ
zanecháníkouƎení.
Doporuēuje se, aby zdravotnický personál
azamĢstnanciškolšlipƎíklademtím,ženebudou
kouƎitnebopoužívattabákovévýrobkypƎipráci.
Doporuēuje se tĢhotným ženám, aby bĢhem
tĢhotenstvínepoužívalytabákovévýrobky.
Doporuēuje se, aby rodiēe v dobĢ, kdy jsou
pƎítomnydĢti,nepoužívalitabákovévýrobky.
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Doporuēení/Prohlášení

ESC
ÚroveŸ
TƎída

GRADE
ÚroveŸ
Síla

Doporuēujese,abyrodiēenikdynekouƎilivautĢ
nebodomĢ. 
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nn

Je tƎeba zvážit omezení kouƎení na specifických
místech.
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ObranapƎedzneužívánímalkoholu
DoporuēenípropopulaēnípƎístupkabusualkoholu
Doporuēení/Prohlášení

Omezení
amandát
vlády

Média
avzdĢlávání
Oznaēování
ainformace
HospodáƎské
pobídky
Školy

PracovištĢ

Nastavení
spoleēnosti

Doporuēuje
se
regulovat
dostupnost
alkoholických nápojƽ, vēetnĢ minimálního
zákonného vĢku k nákupu, omezení hustoty
aotevíracích dob prodejen, licenēní systémy
zamĢƎené na veƎejné zdraví a státní monopol
maloobchodníhoprodeje.
Doporuēuje se opatƎení proti Ǝízení pod vlivem
alkoholu, jakojsou snížené limity alkoholuv krvi
a„nulovátolerance“,namátkovétestovánídechu
akontrolystƎízlivost.
Jsou doporuēena komplexní omezení a zákazy
reklamyapropagacealkoholickýchnápojƽ.
VzdĢlávací informaēní kampanĢ mohou být
zváženy za úēelem zvýšení povĢdomí
onebezpeēnýchúēincíchalkoholu.
MĢlo by být zváženo oznaēování alkoholu
informacemi o kalorickém obsahu a zdravotními
výstražnými zprávami o škodlivých úēincích
alkoholu.
DoporuēujísedanĢzalkoholickýchnápojƽ.
V každé škole, pƎedškolní a denní péēi mƽže být
zváženo zavedení komplexního a soudržné
vzdĢlávánívprevencizneužíváníalkoholu.
V každé spoleēnosti mƽže být zváženo zavedení
soudržné a komplexní zdravotní politiky
anutriēního vzdĢlávání zamĢstnancƽ, vēetnĢ
edukaceoomezenínadmĢrnéhopƎíjmualkoholu.
Doporuēuje se podpora a posílení primární péēe
pƎi pƎijímání úēinných opatƎení k prevenci
asnižovánímíryškodlivéhoužíváníalkoholu.
Je tƎeba zvážit zavedení zásad, které by vedly
kodpovĢdnému podávání alkoholických nápojƽ
scílemsnížitnegativnídƽsledkypití.
PlánovánívhodnéhoumístĢníahustotyprodejen
alkoholu a dalších stravovacích zaƎízení by mĢlo
býtzváženo.
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5.Kamzasáhnoutnaindividuálníúrovni
P:PrevenceupacientƽvrizikukardiovaskulárníchonemocnĢnívprimárnípéēi
I:Posouzeníkardiovaskulárníchrizikovýchfaktorƽastanovenícelkovéhorizika
C:Srovnánískupin
O: Stanovení nejúēinnĢjší multidisciplinární péēe, specializované programy, rehabilitace, snížení
rizikovýchfaktorƽ,kvalitaživota

PodmínkyvklinicképraxiazúēastnĢnéstrany
Prevencekardiovaskulárníchchorobvprimárnípéēi
Doporuēeníproprevencikardiovaskulárníchchorobvprimárnípéēi
Doporuēení/Prohlášení
DoporuēujesepraktickýmlékaƎƽm,sestrámadalšímzdravotnickým
pracovníkƽm v rámci primární péēe zavádĢt KVO preventivní
opatƎeníuvysocerizikovýchpacientƽ.

ESC
ÚroveŸ
TƎída
C

I

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْٓٓٓ

nn

NastavenípodmínekakutníhopƎijetídonemocnice
DoporuēeníproKVOprevenciKVOpƎiakutnímpƎijetídonemocnice
Doporuēení/Prohlášení
Po akutním pƎijetí do nemocnice je doporuēeno implementovat
preventivní opatƎení vēetnĢ opatƎení životního stylu, Ǝízení
rizikových faktorƽ a farmakologické optimalizace ještĢ pƎed
propuštĢnímznemocnicekesníženímortalityamorbidity.

ESC
ÚroveŸ
TƎída
A

I

GRADE
ÚroveŸ
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ْْْْ

nn

Specializovanépreventivníprogramy
Doporuēeníprospecializovanépreventivníprogramy
Doporuēení/Prohlášení
Kardiální rehabilitace je doporuēena pacientƽm hospitalizovaným
proakutníkoronárnísyndromneborevaskularizaciapacientƽmse
srdeēnímselhánímkezlepšenívýsledkƽ.
Preventivní programy pro optimalizaci terapie, adherence
aredukce rizika se doporuēují u pacientƽ se stabilním KVO
kesníženírizikarecidivynemoci.
MĢly by být zváženy metody ke zvýšení využití kardiální
rehabilitace, jako jsou elektronické výzvy nebo automatická
doporuēení, kontroly s doporuēením, strukturovaná následná
opatƎeníposkytovanálékaƎem,zdravotnísestrouneboterapeutem.
Kardiální rehabilitace by mĢla být zvážena ēasnĢ po propuštĢní
znemocnice.
MĢla by být zvážena KVO prevence vedená zdravotními sestrami
adalšími zdravotnickými pracovníky, která je pƎítomná napƎíē
zdravotnípéēí.
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Jakmonitorovatpreventivníēinnost
Doporuēenípromonitorovánípreventivníchstrategií
Doporuēení/Prohlášení
MĢlobybýtzváženosystematickésledováníposkytováníprevence
kardiovaskulárních chorob a výsledkƽ tohoto preventivního
snažení.
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ÚroveŸ
TƎída
C

I

GRADE
ÚroveŸ
Síla
ْٓٓٓ

nn


Kompletní klinický doporuēený postup kPrevenci kardiovaskulárních onemocnĢní naleznete na
odkazuzde:
https://kdp.uzis.cz/res/guideline/26ͲaktivniͲprevenceͲmanifestaceͲkardiovaskularnichͲchorobͲuͲ
asymptomatickychͲvysoceͲrizikovychͲosobͲfinal.pdf
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Výzva k žádosti o udČlení statutu centra vysoce specializované
zdravotní péþe podle § 112 zákona þ. 372/2011 Sb.
Centra vysoce specializované péþe v oblasti transplantaþní medicíny

ýÁST I.
Kontext
Centralizace vysoce specializované zdravotní péþe v oblasti transplantaþní medicíny vytváĜí
podmínky pro získání a udržení erudice transplantaþních center a umožĖuje efektivnČ
vynakládat prostĜedky na diagnostiku, léþbu a dispenzarizaci pacientĤ pĜi kontinuálním
zvyšování kvality poskytované péþe. Tato centralizace pĜispČje k rozvoji a spolupráci mezi
transplantaþními centry v ýR, která je nezbytná pro udržení evropského standardu
v transplantaþní medicínČ.
Kritéria zaĜazení poskytovatelĤ zdravotních služeb do sítČ center vysoce specializované
zdravotní péþe pro transplantaþní medicínu byla pĜipravena ve spolupráci se zástupci
zdravotních pojišĢoven a odborných spoleþností (ýeské transplantaþní spoleþnosti,
Spoleþnosti pro orgánové transplantace).
Poskytovatelé, kterým bude udČlen statut centra vysoce specializované péþe v oblasti
transplantaþní medicíny, budou ve vztahu k službám poskytovaným v rámci centra
považováni za subjekty zajišĢující veĜejnou službu, resp. službu obecného hospodáĜského
zájmu ve smyslu pĜedpisĤ Evropské unie (rozhodnutí Komise þ. 2012/21/EU).

Výzva Ministerstva zdravotnictví k podání žádosti o udČlení statutu centra
vysoce specializované péþe v oblasti transplantaþní medicíny
Ministerstvo zdravotnictví tímto uveĜejĖuje podle § 112 zákona þ. 372/2011 Sb., zákon
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, výzvu k podání žádostí o udČlení Statutu Centra vysoce
specializované zdravotní péþe v oblasti transplantaþní medicíny (dále jen TC):
1.
2.
3.
4.
5.

TC pro transplantace ledvin
TC pro transplantace srdce
TC pro transplantace plic
TC pro transplantace jater
TC pro transplantace pankreatu a Langerhansových ostrĤvkĤ, pro transplantace
stĜeva a multiviscerální transplantace.
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Souþástí této výzvy je doporuþený formuláĜ žádosti o udČlení statutu TC pro transplantace
ledvin, TC pro transplantace srdce, TC pro transplantace plic, TC pro transplantace jater, TC
pro transplantace pankreatu a Langerhansových ostrĤvkĤ, pro transplantace stĜeva,
multiviscerální transplantace (pĜíloha þ. 2 až 6); žádost se stanovenými doklady se pĜedkládá
MZ na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních služeb, Palackého námČstí 4,
128 01 Praha 2, a to ve lhĤtČ do 30 kalendáĜních dnĤ od zveĜejnČní této výzvy. LhĤta pro
podání žádosti je zachována, je-li poslední den lhĤty žádost podána k poštovní pĜepravČ.
Bude-li žádost podána prostĜednictvím datové schránky, považuje se žádost za vþasnČ
podanou, je-li nejpozdČji poslední den lhĤty dodána do datové schránky Ministerstva
zdravotnictví.
Za vysoce specializovanou zdravotní péþi v oblasti transplantaþní medicíny se
považuje transplantace orgánĤ a zdravotní péþe s ní související.
TC zajišĢuje ve svém definovaném regionu komplexní diagnostickou, léþebnou a dispenzární
vysoce specializovanou péþi v oblasti transplantaþní medicíny pro dospČlé nebo dČtské
pacienty. Tím není dotþeno právo pacienta na svobodnou volbu lékaĜe podle § 28 odst. 3
písm. b) zákona þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Územím, pro které má být tato vysoce specializovaná péþe poskytována, je ýeská republika.
Statut bude udČlen na dobu 5 let.
Pro zajištČní kvality a dostupnosti vysoce specializované péþe v oblasti transplantaþní
medicíny se za optimální pro ýR považuje:
• 7 center pro transplantace ledvin, z toho 1 pro dČti
• 2 centra pro transplantace srdce pro dospČlé a 1 centrum pro transplantace srdce u dČtí,
• 1 centrum pro transplantace plic pro dospČlé a dČti,
• 2 centra pro transplantace jater pro dospČlé a 1 centrum pro transplantace jater u dČtí,
• 1 centrum pro transplantace pankreatu a Langerhansových ostrĤvkĤ, transplantace
stĜeva a multiviscerální transplantace pro dospČlé a dČti.

ýÁST II.
A. Obecná þást - spoleþná kritéria
Poskytovatel zdravotních služeb žádající o udČlení statutu TC (dále jen „poskytovatel“) musí
splnit kritéria spoleþná pro všechny typy transplantaþních center bez ohledu na druh
transplantace.
TC zajišĢuje nepĜetržitou komplexní specializovanou péþi o pacienty podle druhu orgánĤ,
které jsou v centru transplantovány.
TC spolupracuje s transplantaþními centry v ýR i EU, pĜípadnČ ve tĜetích zemích
prostĜednictvím koordinaþního stĜediska transplantací (KST).
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Požadavky na personální zabezpeþení, technické a vČcné vybavení
a organizaci TC
V TC je zajištČna mezioborová spolupráce a dostupnost výkonĤ
1) nepĜetržitá dostupnost na pracovišti:
• koordinátor odbČru orgánĤ,
• odbČrový tým,
• cévní chirurgie,
• chirurgie,
• urologie
• interní obory (nefrologie, hepatogastroenterologie, pneumologie, diabetologie,
neurologie, kardiologie, klinická hematologie),
• anesteziologie a resuscitace,
• eliminaþní metody vþetnČ kontinuálních,
• radiologie a zobrazovací metody vþetnČ metod potvrzujících diagnózu smrti mozku,
• imunogenetická laboratoĜ (HLA typizace dárcĤ a pĜíjemcĤ a stanovení antiHLA
protilátek),
• virologické a sérologické vyšetĜení dárcĤ orgánĤ,
• histologické vyšetĜení biopsií dárcĤ orgánĤ,
• klinická biochemie, mikrobiologie, imunologie,
• patologie s možností zajištČní perioperaþní a diagnostické histologie a imunohistochemie,
• rehabilitaþní a fyzikální medicína,
• transfúzní oddČlení.
2) dostupnost další péþe
• nukleární medicína,
• genetické vyšetĜení
• konziliární paliativní tým.
TC disponuje tímto pĜístrojovým vybavením:
• CT,
• MR,
• UZ pĜístroj s možností Dopplerovského vyšetĜení,
• scintigrafická kamera pro stanovení diagnózy smrti mozku,
• pĜístroj pro detekci anti HLA protilátek,
• stacionární RTG pĜístroj pro periferní intervence,
• skiagrafie,
• pojízdná skiagrafie s plochým panelem, skiaskopicko-skiagrafická sklopná stČna pro
provádČní endoskopických vyšetĜení a výkonĤ.

Dostupnost uvedených služeb a pĜístrojĤ mĤže být také zajištČna smluvnČ
s nejbližším zdravotnickým zaĜízením.

OdbČry orgánĤ – Dárcovský program
Organizaci a koordinaci odbČru orgánĤ od dárcĤ se smrtí mozku a po zástavČ obČhu zajišĢují
všechna TC svými zdravotnickými pracovníky, tzv. odbČrovými koordinátory, z nichž alespoĖ
jeden má VŠ vzdČlání a minimálnČ 5letou praxi v oblasti transplantací orgánĤ.
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TC má definovaný odbČrový region, ve kterém zodpovídá za spolupráci s poskytovateli
zdravotních služeb, v jejichž zdravotnických zaĜízeních se provádČjí odbČry orgánĤ (tzv.
dárcovské nemocnice) a peþuje o rozvoj dárcovského programu ve svČĜeném regionu – viz
pĜíloha þ. 1.
TC v oblasti odbČru orgánĤ zajistí:
• nepĜetržitou službu koordinátory odbČru orgánĤ,
• bezpeþné uchování dokumentace dárcĤ v papírové anebo digitální podobČ, sdílení
anonymních dat do národních ev. mezinárodních registrĤ,
• vzdČlávání vlastních koordinátorĤ a dárcovských nemocnic v oblasti odbČru orgánĤ
• minimálnČ 15 odbČrĤ orgánĤ na 1 milion obyvatel regionu, z toho optimálnČ 70 %
multiorgánových odbČrĤ
Kritéria poĜadí uchazeþĤ:
1) zásadní:
• personální zabezpeþení,
• technické a vČcné vybavení,
• minimální poþet provedených zdravotních výkonĤ v TC pro dospČlé za období od 1. 1.
2015 do 31. 12. 2019.
2) doplĖkové:
• ostatní požadavky

B. Speciální þást
ýást B 1
Transplantace ledvin
TC je tvoĜeno funkþním nebo organizaþním spojením pĜíslušných profilovaných
pracovišĢ a týmĤ, tj. nefrologické pracovištČ s lĤžkovým oddČlením a transplantaþní
ambulancí a cévnČ chirurgické nebo chirurgické pracovištČ s operaþním sálem a lĤžkovým
oddČlením a transplantaþní ambulancí.

Požadavky na personální zabezpeþení, technické a vČcné vybavení
a organizaci TC pro transplantaci ledvin
Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o udČlení statutu TC musí splĖovat v dobČ podání
žádosti požadavky podle této výzvy i nad rámec vyhlášky þ. 99/2012 Sb., o požadavcích na
minimální personální zabezpeþení zdravotních služeb, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
a vyhlášky þ. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a vČcné vybavení
zdravotnických zaĜízení a kontaktních pracovišĢ domácí péþe, není-li dále uvedeno jinak.

V TC musí být pro pacienty zajištČna:
•

akutní lĤžková péþe intenzivní:
• min. 2 lĤžka na jednotce intenzivní péþe 3. stupnČ vyhrazená pro transplantaþní
program o 30 transplantacích ledvin roþnČ na 1 milion obyvatel regionu, v pĜípadČ
vČtšího programu adekvátnČ vČtší kapacitu lĤžek na JIP
• min. 2 lĤžka intenzivní péþe 2. stupnČ vyhrazená pro transplantaþní program o 30
transplantacích ledvin roþnČ na 1 milion obyvatel regionu
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akutní lĤžková péþe standardní:
a) na pracovišti interních oborĤ
• min. 20 lĤžek, z toho 7 lĤžek vyhrazených pro transplantaþní program
b) na pracovišti chirurgických oborĤ
• min. 20 lĤžek z toho 7 lĤžek vyhrazených pro transplantaþní program

• ambulantní péþe interní a chirurgická
V TC musí být zajištČna nepĜetržitá dostupnost:
• biopsie ledvin a štČpĤ,
• hemodialýza,
• peritoneální dialýza,
• plazmaferéza nebo imunoadsorbce.
KromČ obecných kritérií uvedených v þásti A musí TC pro transplantace ledvin
splĖovat:

þl. 1
Požadavky na personální zabezpeþení
a) Péþe pro dospČlé
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace ledvin je lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru nefrologie nebo urologie nebo chirurgie nebo cévní chirurgie s úvazkem 1,0
a minimálnČ 10letou praxí v oboru.
Další personální zabezpeþení
• min 2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru nefrologie,
• min. 4 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru chirurgie
nebo cévní chirurgie,
• min. 2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru
anesteziologie a intenzivní medicína,
• min. 2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru imunologie
nebo biochemie,
• min. 0,1 úvazku lékaĜe se specializovanou zpĤsobilostí o oboru urologie,
• nelékaĜští zdravotniþtí pracovníci podle vyhlášky þ. 99/2012 Sb.
b) Péþe pro dČti
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace ledvin je lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru dČtská nefrologie nebo urologie nebo chirurgie nebo cévní chirurgie s úvazkem
1,0 a minimálnČ 10letou praxí v oboru.
Další personální zabezpeþení
x
min. 2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru dČtská
nefrologie s praxí v transplantaþní nefrologii,
x
min. 2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru cévní
chirurgie,
x
min. 2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru dČtská
urologie,
x
min. 2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru
anesteziologie a intenzivní medicína,
x
nelékaĜští zdravotniþtí pracovníci podle vyhlášky þ.99/2012 Sb.
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þl. 2
Požadavky na technické a vČcné vybavení
Operaþní sály
• 1 operaþní sál s vybavením pro laparoskopickou chirurgii.

þl. 3
Požadavek na minimální poþet provedených zdravotních výkonĤ v TC pro
dospČlé
Poþty diagnostických a léþebných zákrokĤ na 1 milion obyvatel regionu za 1 rok:
• 30 transplantací ledvin,
• 30 biopsií ledvin nebo štČpĤ.

þl. 4
Ostatní požadavky
TC pro transplantace ledvin:
• je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro vzdČlávání lékaĜĤ ve specializaþním
vzdČlávání v oboru nefrologie, cévní chirurgie nebo chirurgie,
•

podílí se na pregraduálním a postgraduálním vzdČlávání,

•

provádí výzkum v oblasti onemocnČní ledvin, centrum se zapojuje do národních
i mezinárodních vČdecko-výzkumných projektĤ, zavádí výsledky lékaĜské vČdy do praxe,
vykazuje publikaþní þinnost,

•
•

vyšetĜuje pacienty pĜed zaĜazením do þekací listiny a vede jejich evidenci,
pravidelnČ poĜádá spoleþné indikaþní semináĜe odborníkĤ, na kterých indikuje pacienty
k transplantaci ledvin,

•

zajišĢuje vzdČlávání spolupracujících nefrologĤ a ostatních odborníkĤ v oblasti
zaĜazování nemocných do þekací listiny a doporuþuje zaĜazení do þekací listiny,

•

edukuje odborníky i laiky ve svém regionu o výhodách a podpoĜe programu transplantací
od žijících dárcĤ.

þl. 5
Indikátory kvality poskytované zdravotní péþe a výkonnosti centra
Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut centra pro transplantace ledvin,
pravidelnČ sleduje ke dni 31. 12. daného roku indikátory kvality poskytované zdravotní péþe
a výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání pĜedloží Ministerstvu zdravotnictví,
KST a zveĜejní ve výroþní zprávČ. Indikátorem kvality je poþet provedených transplantací
ledvin, odbČrĤ ledvin, indikací dárcĤ ledvin a 1-roþní a 5-leté pĜežití pacientĤ
a transplantovaných ledvin.
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ýást B 2
Transplantace srdce
Požadavky na personální zabezpeþení, technické a vČcné vybavení
a organizaci TC
Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o udČlení statutu TC musí splĖovat v dobČ podání
žádosti požadavky podle této výzvy nad rámec vyhlášky þ. 99/2012 Sb., o požadavcích na
minimální personální zabezpeþení zdravotních služeb, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
a vyhlášky þ. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a vČcné vybavení
zdravotnických zaĜízení a kontaktních pracovišĢ domácí péþe, není-li dále uvedeno jinak.

V TC musí být pro pacienty zajištČna:
•

•

•

akutní lĤžková péþe intenzivní:
min. 10 lĤžek na jednotce intenzivní péþe 3. stupnČ, z toho 2 lĤžka vyhrazená pro
transplantaþní program
akutní lĤžková péþe standardní:
a) kardiochirurgie
• min. 20 lĤžek, z toho 3 lĤžka vyhrazená pro transplantaþní program
b) kardiologie
• min. 20 lĤžek, z toho 3 lĤžka vyhrazená pro transplantaþní program
ambulantní péþe interní a chirurgická

V TC musí zajištČna nepĜetržitá dostupnost na pracovišti:
• kardiochirurgie,
• kardiologie (intervenþní kardiologie, intervenþní arytmologie),
• cévní chirurgie,
• chirurgie,
• intenzivní péþe vþetnČ eliminaþních metod,
• radiologické endovaskulární výkony,
• biopsie srdce,
• pravostranná katetrizace s možností testování vazoreaktivity plicního ĜeþištČ.
KromČ spoleþných obecných kritérií uvedených v þásti A musí TC pro transplantace
srdce splĖovat:

þl. 1
Požadavky na personální zabezpeþení
a) Péþe pro dospČlé
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace srdce je lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru kardiochirurgie s úvazkem 1,0 a minimálnČ 10letou praxí v oboru.
Další personální zabezpeþení
• 4 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru
kardiochirurgie,
• 4 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru kardiologie,
• 4 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru anesteziologie
a intenzivní medicína,
• nelékaĜští zdravotniþtí pracovníci podle vyhlášky þ.99/2012 Sb.,
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b) Péþe pro dČti
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace srdce je lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru kardiochirurgie nebo se zvláštní odbornou zpĤsobilostí v oboru dČtská kardiologie
s úvazkem 1,0 a minimálnČ 10letou praxí v oboru.
Další personální zabezpeþení
• 3 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru kardiochirurgie,
• 2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru dČtské nebo
dospČlé kardiologie,
• 2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru anesteziologie
a intenzivní medicína,
• nelékaĜští zdravotniþtí pracovníci podle vyhlášky þ.99/2012 Sb.

þl. 2
Požadavky na technické a vČcné vybavení
1) PĜístrojové vybavení
• krátkodobé mechanické podpory obČhu,
• dlouhodobé mechanické podpory obČhu.
2) Operaþní sály:
• 2 operaþní sály pro kardiochirurgii,
• katetrizaþní sál pro intervenþní kardiologii,
• katetrizaþní sál pro intervenþní arytmologie,
• operaþní sál pro implantaci kardiostimulátorĤ.

þl. 3
Požadavek na minimální poþet provedených zdravotních výkonĤ v TC pro dospČlé
Poþty diagnostických a léþebných zákrokĤ za rok:
• 20 transplantací srdce,
• 10 implantací dlouhodobých mechanických podpor,
• 800 srdeþních operací,
• 100 endomyokardiálních biopsií.

þl. 4
Ostatní požadavky
•
•
•

Etablovaný program implantací krátkodobých a dlouhodobých srdeþních podpor,
indikaþní multioborový tým (Heart team) který indikuje pacienty k transplantaci srdce
nebo k implantaci dlouhodobé mechanické srdeþní podpory,
podílí se na pregraduálním a postgraduálním vzdČlávání, a klinickém výzkumu,

•

zajišĢuje vzdČlávání spolupracujících odborníkĤ v oblasti zaĜazování nemocných do
þekací listiny a doporuþuje zaĜazení do þekací listiny,

•

edukuje odborníky i laiky ve svém regionu v problematice odbČrĤ a transplantací srdce.
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þl. 5
Indikátory kvality poskytované zdravotní péþe a výkonnosti centra
Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut centra pro transplantace srdce,
pravidelnČ sleduje ke dni 31. 12. daného roku indikátory kvality poskytované zdravotní péþe
a výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání pĜedloží Ministerstvu zdravotnictví,
KST a zveĜejní ve výroþní zprávČ. Indikátorem kvality je poþet provedených transplantací
srdce, odbČrĤ srdce, indikací dárcĤ srdce a 1-roþní a 5-leté pĜežití pĜíjemcĤ srdce
a transplantovaného srdce. Další indikátory kvality a metodiku jejich sledování upravuje
zvláštní pĜedpis.

ýást B 3
Transplantace plic
TC jsou vytvoĜena funkþním nebo organizaþním spojením pĜíslušných profilovaných
pracovišĢ a týmĤ, tj. pneumologické pracovištČ s lĤžkovým oddČlením a transplantaþní
ambulancí a hrudnČ chirurgické pracovištČ s lĤžkovým oddČlením a transplantaþní
ambulancí, vþetnČ péþe o nemocné s komplikacemi po transplantaci plic.

Požadavky na personální zabezpeþení, technické a vČcné vybavení
a organizaci TC
Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o udČlení statutu TC musí splĖovat v dobČ podání
žádosti požadavky podle této výzvy nad rámec vyhlášky þ. 99/2012 Sb., o požadavcích na
minimální personální zabezpeþení zdravotních služeb, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
a vyhlášky þ. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a vČcné vybavení
zdravotnických zaĜízení a kontaktních pracovišĢ domácí péþe, není-li dále uvedeno jinak.

V TC musí být pro pacienty zajištČna:
akutní lĤžková péþe intenzivní:
• min. 10 lĤžek na jednotce intenzivní péþe 3. stupnČ, z toho 2 lĤžka vyhrazená pro
transplantaþní program
• akutní lĤžková péþe standardní:
a) pneumologie
• min. 20 lĤžek, z toho nejménČ 5 lĤžek vyhrazených pro transplantaþní program,
b) chirurgie
• min. 20 lĤžek, z toho nejménČ 5 lĤžek pro transplantaþní program.
•

V TC musí zajištČna nepĜetržitá dostupnost na pracovišti:
• hrudní chirurgie,
• kardiochirurgie,
• cévní chirurgie,
• extrakorporální membránová oxygenace (ECMO),
• intenzivní péþe vþetnČ eliminaþních metod,
• radiologické endovaskulární výkony,
• biopsie plic a štČpĤ.
KromČ spoleþných obecných kritérií uvedených v þásti A musí TC pro transplantace
plic splĖovat:
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þl. 1
Požadavky na personální zabezpeþení
a) Péþe pro dospČlé
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace plic je lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru pneumologie nebo lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru hrudní chirurgie
s úvazkem 1,0 a minimálnČ 10letou praxí v oboru.
Další personální zabezpeþení
• 2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru pneumologie,
• 4 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru hrudní chirurgie,
• 2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru kardiochirurgie,
• 2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru imunologie,
patologie a mikrobiologie,
• nelékaĜští zdravotniþtí pracovníci podle vyhlášky þ. 99/2012 Sb.
b) Péþe pro dČti
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace plic u dČtí je lékaĜ se specializovanou
zpĤsobilostí v oboru dČtská pneumologie nebo s nástavbovou specializací v oboru dČtská
pneumologie nebo lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru hrudní chirurgie s úvazkem
1,0 a minimálnČ 10letou praxí v oboru.
Další personální zabezpeþení
• 2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru dČtská
pneumologie,
• 4 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru hrudní chirurgie,
• 1 lékaĜ s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru kardiochirurgie,
• 2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru imunologie,
patologie a mikrobiologie,
• nelékaĜští zdravotniþtí pracovníci podle vyhlášky þ. 99/2012 Sb.

þl. 2
Požadavky na technické a vČcné vybavení
1) PĜístrojové vybavení
• 2 centrifugální pumpy pro ECMO pouze pro transplantaþní program plic k provedení
transplantace a Ĝešení komplikací po transplantaci,
• vybavení pro provedení ex vivo perfúze a rekondice plic.
2) Operaþní sály:
x
2 operaþní sály pro hrudní chirurgii, z nichž 1 je vybaven pro operace na mimotČlním obČhu
a provádČní transbronchiálních biopsií plic a peroperaþní transezofageální echokardiografii.

þl. 3
Požadavek na minimální poþet provedených zdravotních výkonĤ v TC
Poþty diagnostických a léþebných zákrokĤ za 1 rok:
• 20 transplantací plic,
• 300 hrudnČ chirurgických výkonĤ,
• 80 transbronchiálních biopsií plic.
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þl. 4.
Ostatní požadavky
TC pro transplantace plic:
• je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro vzdČlávání lékaĜĤ ve specializaþním
vzdČlávání v oboru hrudní chirurgie,
•

podílí se na pregraduálním a postgraduálním vzdČlávání,

•

provádí výzkum v oblasti plicních onemocnČních a transplantace plic, centrum se
zapojuje do národních i mezinárodních vČdecko-výzkumných projektĤ, zavádí výsledky
lékaĜské vČdy do praxe, vykazuje publikaþní þinnost TC,

•

pravidelnČ poĜádá spoleþné indikaþní semináĜe odborníkĤ, na kterých indikuje pacienty
k transplantaci plic,

•

zajišĢuje vzdČlávání spolupracujících pneumologĤ a ostatních odborníkĤ v oblasti
zaĜazování nemocných do þekací listiny a doporuþuje zaĜazení do þekací listiny,

•

edukuje odborníky i laiky o výhodách a podpoĜe programu transplantace plic,

•

provádí každoroþnČ evaluaci svých výkonĤ a kvality poskytované péþe.

þl. 5.
Indikátory kvality poskytované zdravotní péþe a výkonnosti centra
Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut centra pro transplantace plic, pravidelnČ
sleduje ke dni 31. 12. daného roku indikátory kvality poskytované zdravotní péþe
a výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání pĜedloží Ministerstvu zdravotnictví,
KST a zveĜejní ve výroþní zprávČ. Indikátorem kvality je poþet provedených transplantací plic
a 1-roþní a 5-leté pĜežití pacientĤ po transplantaci plic.

ýást B 4
Transplantace jater
Požadavky na personální zabezpeþení, technické a vČcné vybavení
a organizaci TC
Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o udČlení statutu TC musí splĖovat v dobČ podání
žádosti požadavky podle této výzvy nad rámec vyhlášky þ. 99/2012 Sb., o požadavcích na
minimální personální zabezpeþení zdravotních služeb, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
a vyhlášky þ. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a vČcné vybavení
zdravotnických zaĜízení a kontaktních pracovišĢ domácí péþe, není-li dále uvedeno jinak.

V TC musí být pro pacienty zajištČna:
•

akutní lĤžková péþe intenzivní:
• min. 12 lĤžek na jednotce intenzivní péþe 3. stupnČ, z toho 4 lĤžka vyhrazená pro
transplantaþní program
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akutní lĤžková péþe standardní:
a) na pracovišti interních oborĤ
• min. 20 lĤžek, z toho 7 lĤžek vyhrazených pro transplantaþní program
b) na pracovišti chirurgických oborĤ
• min. 20 lĤžek z toho 7 lĤžek vyhrazených pro transplantaþní program
V TC musí zajištČna nepĜetržitá dostupnost na pracovišti:

•
•
•
•

cévní chirurgie,
chirurgie,
intervenþní radiologie
gastroenterologické oddČlení vþetnČ pracovištČ endoskopie vybavené k provádČní ERCP
a souvisejících terapeutických výkonĤ.

KromČ spoleþných obecných kritérií uvedených v þásti A musí TC pro transplantace
jater splĖovat:

þl. 1
Požadavky na personální zabezpeþení
a) Péþe pro dospČlé
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace jater je lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru chirurgie nebo cévní chirurgie nebo gastroenterologie s úvazkem 1,0 a minimálnČ
10letou praxí v oboru.
Další personální zabezpeþení
• 4 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru chirurgie nebo
cévní chirurgie,
• 2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru gastroenterologie,
• 3 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru anesteziologie
a intenzivní medicína,
• nelékaĜští zdravotniþtí pracovníci podle vyhlášky þ. 99/2012 Sb.
b) Péþe pro dČti
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace jater je lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru chirurgie nebo cévní chirurgie nebo gastroenterologie s úvazkem 1,0 a minimálnČ
10letou praxí v oboru.
Další personální zabezpeþení
• 4 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru chirurgie nebo
cévní chirurgie,
• 2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru gastroenterologie,
• 3 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru anesteziologie
a intenzivní medicína,
• nelékaĜští zdravotniþtí pracovníci podle vyhlášky þ. 99/2012 Sb.
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þl. 2
Požadavky na technické a vČcné vybavení
1) PĜístrojové vybavení
• vybavení k radiologickým endovaskulárním a perkutánním cholangiografickým
intervencím,
• pĜístrojová podpora funkce jater,
• endoskopické vybavení pro biliární intervence,
• intraoperaþní ultrazvukový pĜístroj vþetnČ dopplerovského modulu.
2) Operaþní sály:
• 2 operaþní sály, z nichž 1 je vybaven pro provádČní endovaskulárních výkonĤ.

þl. 3
Požadavek na minimální poþet provedených zdravotních výkonĤ v TC
Poþty diagnostických a léþebných zákrokĤ za rok:
• 30 transplantací jater.

þl. 4
Ostatní požadavky
TC pro transplantace jater:
• je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro vzdČlávání lékaĜĤ ve specializaþním
vzdČlávání v oboru gastroenterologie
• podílí se na pregraduálním a postgraduálním vzdČlávání,
• provádí výzkum v oblasti jaterních onemocnČní, centrum se zapojuje do národních
i mezinárodních vČdecko-výzkumných projektĤ, zavádí výsledky lékaĜské vČdy do praxe,
vykazuje publikaþní þinnost;
• pravidelnČ poĜádá spoleþné indikaþní semináĜe odborníkĤ, na kterých indikuje pacienty
k transplantaci jater,
• edukuje odborníky i laiky o výhodách a podpoĜe programu transplantace jater,
• provádí každoroþnČ evaluaci svých výkonĤ a kvality poskytované péþe.

þl. 5
Indikátory kvality poskytované zdravotní péþe a výkonnosti centra
Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut centra pro transplantace jater, pravidelnČ
sleduje ke dni 31. 12. daného roku indikátory kvality poskytované zdravotní péþe a výkonnosti
centra. Sledované indikátory na vyžádání pĜedloží Ministerstvu zdravotnictví, KST a zveĜejní ve
výroþní zprávČ. Indikátorem kvality je poþet provedených transplantací jater, odbČrĤ jater,
indikací dárcĤ jater a 1-roþní a 5-leté pĜežití pĜíjemcĤ jater a transplantovaných jater.
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ýást B 5
TC pro transplantace pankreatu a Langerhansových ostrĤvkĤ,
pro transplantace stĜeva a multiviscerální transplantace.
OdbČry a transplantaci pankreatu provádí transplantaþní centrum se zkušenostmi
s multiorgánovým odbČrem a transplantací abdominálních orgánĤ.
Izolaci Langerhansových ostrĤvkĤ provádí personálnČ a pĜístrojovČ vybavená specializovaná
laboratoĜ. Aplikace ostrĤvkĤ intrahepatálnČ se provádí na pracovišti invazivní radiologie.
Léþba po transplantaci probíhá na pracovišti se zkušenostmi s transplantaþní léþbou vþetnČ
péþe o diabetické pacienty.
V rámci TC se provádí:
• kombinované transplantace pankreatu a ledviny,
• transplantace pankreatu u pĜíjemce s funkþním štČpem ledviny,
• izolované transplantace pankreatu,
• transplantace Langerhansových ostrĤvkĤ, a to buć samostatnČ þi v kombinaci s jiným
orgánem,
• transplantace stĜeva izolovanČ, nebo v kombinaci s dalšími intraabdominálními orgány,
• transplantace multiviscerální.

Požadavky na personální zabezpeþení, technické a vČcné vybavení
a organizaci TC
Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o udČlení statutu TC musí splĖovat v dobČ podání
žádosti požadavky podle této výzvy nad rámec vyhlášky þ. 99/2012 Sb., o požadavcích na
minimální personální zabezpeþení zdravotních služeb, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
a vyhlášky þ. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a vČcné vybavení
zdravotnických zaĜízení a kontaktních pracovišĢ domácí péþe, není-li dále uvedeno jinak.

V TC musí být pro pacienty zajištČna:
•

akutní lĤžková péþe intenzivní:
•
min. 12 lĤžek na jednotce intenzivní péþe 3. stupnČ, z toho 2 lĤžka vyhrazená pro
transplantaþní program

• akutní lĤžková péþe standardní:
a) interní oddČlení specializované na péþi o diabetické pacienty
• min. 20 lĤžek, z toho nejménČ 10 lĤžek pro transplantaþní program
b) nefrologické oddČlení v pĜípadČ kombinované transplantace
• min. 20 lĤžek, z toho nejménČ 10 lĤžek pro transplantaþní program
c) chirurgické oddČlení s plnou dostupností specializované diabetologické péþe
• min. 20 lĤžek, z toho nejménČ 10 lĤžek pro transplantaþní program
V TC musí být zajištČna nepĜetržitá dostupnost na pracovišti:
• interní oddČlení se zamČĜením na léþbu komplikací diabetu a poruch výživy,
• invazivní radiologie, radiologické endovaskulární výkony,
• endoskopické pracovištČ vybavené pro enteroskopii a biliární intervence.
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KromČ kritérií uvedených v þásti A musí TC splĖovat:

þl. 1
Požadavky na personální zabezpeþení
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace pankreatu je lékaĜ se specializovanou
zpĤsobilostí v oboru diabetologie, chirurgie nebo cévní chirurgie s úvazkem 1,0 a minimálnČ
10letou praxí v oboru.
Další personální zabezpeþení
• 4 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru vnitĜní lékaĜství
s erudicí v Ĝešení komplikací diabetu a v transplantaþní medicínČ,
•

5 lékaĜĤ, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru chirurgie nebo
cévní chirurgie a s 3letou praxí v oblasti transplantací,

•

2 lékaĜi, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zpĤsobilostí v oboru gastroenterologie,

•

6 úvazkĤ zdravotnických pracovníkĤ provádČjících
a funkþního vyšetĜení Langerhansových ostrĤvkĤ,

•

nelékaĜští zdravotniþtí pracovníci podle vyhlášky þ.99/2012 Sb.

techniku

izolace,

purifikace

þl. 2
Požadavky na technické a vČcné vybavení
1) PĜístrojové vybavení
• speciálnČ vybavená izolaþní laboratoĜ splĖující podmínky práce na operaþním sále
(þistota C) s pĜímou dostupností prostor þistoty A (oddČlená místnost þi minimálnČ
2 laminární boxy), s návazností na laboratoĜ testující vitalitu a kvalitu ostrĤvkĤ.
2) Operaþní sály:
• 2 operaþní sály pro abdominální a cévní chirurgii.

þl. 3
Požadavek na minimální poþet provedených zdravotních výkonĤ v TC
Poþty diagnostických a léþebných zákrokĤ za 1 rok:
•

15 kombinovaných transplantací pankreatu a ledviny nebo samostatných
transplantací pankreatu,

•

5 transplantací Langerhansových ostrĤvkĤ, a to buć samostatnČ þi v kombinaci
s jiným orgánem (ledvina, játra).

þl. 4
Ostatní požadavky
TC:
• je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro vzdČlávání lékaĜĤ ve specializaþním
vzdČlávání v oboru, diabetologie, endokrinologie, cévní chirurgie nebo chirurgie,
•

podílí se na pregraduálním a postgraduálním vzdČlávání,
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•

provádí výzkum v oblasti diabetu, centrum se zapojuje do národních i mezinárodních
vČdecko-výzkumných projektĤ, zavádí výsledky lékaĜské vČdy do praxe, vykazuje
publikaþní þinnost,

•

pravidelnČ poĜádá spoleþné indikaþní semináĜe odborníkĤ, na kterých indikuje pacienty
k transplantaci,

•

zajišĢuje specializovaná vyšetĜení pro jiná transplantaþní centra podle vzájemné dohody
k posouzení indikace léþby transplantací pankreatu þi ostrĤvkĤ,

•

edukuje spolupracující instituce s cílem zajistit vþasnou pĜedtransplantaþní pĜípravu,
stanovit vhodné indikace a rozhodnout o modalitČ transplantaþní léþby,

•

provádí každoroþnČ vyhodnocení svých výkonĤ a kvality poskytované péþe.

þl. 5
Indikátory kvality poskytované zdravotní péþe a výkonnosti centra
Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut centra pro transplantace TC pro
transplantace pankreatu a Langerhansových ostrĤvkĤ, pro transplantace stĜeva,
multiviscerální transplantace pravidelnČ sleduje ke dni 31. 12. daného roku indikátory kvality
poskytované zdravotní péþe a výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání pĜedloží
Ministerstvu zdravotnictví, KST a zveĜejní ve výroþní zprávČ. Indikátorem kvality je poþet
provedených transplantací orgánĤ, odbČrĤ orgánĤ, indikací dárcĤ orgánĤ a 1-roþní a 5-leté
pĜežití pĜíjemcĤ a transplantovaných orgánĤ.
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PĜíloha þ. 1

Definice odbČrového regionu transplantaþních center ýR
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PĜíloha þ. 2
Žádost o udČlení statutu Centra vysoce specializované zdravotní péþe v oblasti
transplantaþní medicíny (pro dospČlé a/nebo dČti*1)) - transplantace ledvin
Identifikaþní údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchazeþe o statut Centra
vysoce specializované péþe v oblasti transplantaþní medicíny – transplantace ledvin
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb
…………………………………………………………………………………………………
Statutární orgán
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon : …………………………………….. e-mail: ……………………………………..
FAX:………………………………………………………………………………………..
Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o udČlení statutu Centra
vysoce specializované péþe v oblasti transplantaþní medicíny (dále jen TC)
Poskytovatel prohlašuje, že:
1. všechny údaje uvedené v žádosti a pĜílohách jsou pravdivé,
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut TC udČlen a umožní kontrolu jejich
plnČní,
3. písemnČ oznámí Ministerstvu zdravotnictví zmČny všech údajĤ a podmínek, za nichž mu
byl statut TC udČlen, a to nejpozdČji do 15 dnĤ ode dne jejich vzniku,
4. souhlasí s tím, aby pro potĜeby zhodnocení dosavadní þinnosti poskytoval Ústav
zdravotnických informací a statistiky z Národního registru hrazených zdravotních služeb
Ministerstvu zdravotnictví údaje o poþtu provedených zdravotních výkonĤ a poskytované
vysoce specializované péþe pro transplantaþní medicínu (netýká se osobních údajĤ
o pacientech).

Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb
V……………………. Dne ……………. ………………………………………………
VyplnČnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendáĜních dnĤ od
uveĜejnČní výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péþe,
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

1) nehodící se škrtnČte
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Dokumentace k žádosti o udČlení statutu Centra vysoce specializované péþe v oblasti
transplantaþní medicíny – transplantace ledvin u dospČlých/ dČtí*1
1. kopie oprávnČní k poskytování zdravotních služeb,
2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní péþe, kterou je uchazeþ
o statut centra schopen zajistit a poþtu výkonĤ provedených v centru za období od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2019.
3. údaje o technickém a vČcném vybavení zdravotnického zaĜízení, v nČmž má být vysoce
specializovaná péþe poskytována, a o jejím personálním zabezpeþení,
4. jména, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazkĤ vedoucího TC,
5. prohlášení uchazeþe o statut centra, že splĖuje požadavky na technické a vČcné vybavení
zdravotnického zaĜízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní péþe a požadavky
na personální zabezpeþení této zdravotní péþe v rozsahu a za podmínek uvedených ve
výzvČ.
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PĜíloha þ. 3
Žádost o udČlení statutu Centra vysoce specializované zdravotní péþe v oblasti
transplantaþní medicíny (pro dospČlé a/nebo dČti*1)) - transplantace srdce
Identifikaþní údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchazeþe o statut Centra
vysoce specializované péþe v oblasti transplantaþní medicíny – transplantace srdce
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb
…………………………………………………………………………………………………
Statutární orgán
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon : …………………………………….. e-mail: ……………………………………..
FAX:………………………………………………………………………………………..
Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o udČlení statutu Centra
vysoce specializované péþe v oblasti transplantaþní medicíny (dále jen TC)
Poskytovatel prohlašuje, že:
1. všechny údaje uvedené v žádosti a pĜílohách jsou pravdivé,
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut TC udČlen a umožní kontrolu jejich
plnČní,
3. písemnČ oznámí Ministerstvu zdravotnictví zmČny všech údajĤ a podmínek, za nichž mu
byl statut TC udČlen, a to nejpozdČji do 15 dnĤ ode dne jejich vzniku,
4. souhlasí s tím, aby pro potĜeby zhodnocení dosavadní þinnosti poskytoval Ústav
zdravotnických informací a statistiky z Národního registru hrazených zdravotních služeb
Ministerstvu zdravotnictví údaje o poþtu provedených zdravotních výkonĤ a poskytované
vysoce specializované péþe pro transplantaþní medicínu (netýká se osobních údajĤ
o pacientech).
Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb
V……………………. Dne ……………. ………………………………………………
VyplnČnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendáĜních dnĤ od
uveĜejnČní výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péþe,
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

1) nehodící

se škrtnČte
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Dokumentace k žádosti o udČlení statutu Centra vysoce specializované péþe v oblasti
transplantaþní medicíny – transplantace srdce u dospČlých a/nebo dČtí
1. kopie oprávnČní k poskytování zdravotních služeb,
2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní péþe, kterou je uchazeþ
o statut centra schopen zajistit a poþtu výkonĤ provedených v centru za období od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2019,
3. údaje o technickém a vČcném vybavení zdravotnického zaĜízení, v nČmž má být vysoce
specializovaná péþe poskytována, a o jejím personálním zabezpeþení,
4. jména, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazkĤ vedoucího TC,
5. prohlášení uchazeþe o statut centra, že splĖuje požadavky na technické a vČcné vybavení
zdravotnického zaĜízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní péþe a požadavky
na personální zabezpeþení této zdravotní péþe v rozsahu a za podmínek uvedených ve
výzvČ.
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PĜíloha þ. 4
Žádost o udČlení statutu Centra vysoce specializované péþe v oblasti
transplantaþní medicíny (pro dospČlé a/nebo dČti*1)) - transplantace plic
Identifikaþní údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchazeþe o statut Centra
vysoce specializované péþe v oblasti transplantaþní medicíny – transplantace plic
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb
…………………………………………………………………………………………………
Statutární orgán
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon : …………………………………….. e-mail: ……………………………………..
FAX:………………………………………………………………………………………..
Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o udČlení statutu Centra
vysoce specializované péþe v oblasti transplantaþní medicíny (dále jen TC).
Poskytovatel prohlašuje, že:
1. všechny údaje uvedené v žádosti a pĜílohách jsou pravdivé,
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut TC udČlen a umožní kontrolu jejich
plnČní,
3. písemnČ oznámí Ministerstvu zdravotnictví zmČny všech údajĤ a podmínek, za nichž mu
byl statut TC udČlen, a to nejpozdČji do 15 dnĤ ode dne jejich vzniku,
4. souhlasí s tím, aby pro potĜeby zhodnocení dosavadní þinnosti poskytoval Ústav
zdravotnických informací a statistiky z Národního registru hrazených zdravotních služeb
Ministerstvu zdravotnictví údaje o poþtu provedených zdravotních výkonĤ a poskytované
vysoce specializované péþe pro transplantaþní medicínu (netýká se osobních údajĤ
o pacientech).
Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb
V……………………. Dne ……………. ………………………………………………
VyplnČnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendáĜních dnĤ od
uveĜejnČní výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péþe,
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

1) nehodící

se škrtnČte
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Dokumentace k žádosti o udČlení statutu Centra vysoce specializované péþe v oblasti
transplantaþní medicíny – transplantace plic:
1. kopie oprávnČní k poskytování zdravotních služeb,
2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní péþe, kterou je uchazeþ
o statut centra schopen zajistit a poþtu výkonĤ provedených v centru za období od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2019,
3. údaje o technickém a vČcném vybavení zdravotnického zaĜízení, v nČmž má být vysoce
specializovaná péþe poskytována, a o jejím personálním zabezpeþení,
4. jména, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazkĤ vedoucího TC,
5. prohlášení uchazeþe o statut centra, že splĖuje požadavky na technické a vČcné vybavení
zdravotnického zaĜízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní péþe a požadavky
na personální zabezpeþení této zdravotní péþe v rozsahu a za podmínek uvedených ve
výzvČ.
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PĜíloha þ. 5
Žádost o udČlení statutu Centra vysoce specializované péþe v oblasti
transplantaþní medicíny (pro dospČlé a/nebo dČti*1)) - transplantace jater
Identifikaþní údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchazeþe o statut Centra
vysoce specializované péþe v oblasti transplantaþní medicíny – transplantace jater
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb
…………………………………………………………………………………………………
Statutární orgán
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon : …………………………………….. e-mail: ……………………………………..
FAX:………………………………………………………………………………………..
Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o udČlení statutu Centra
vysoce specializované péþe v oblasti transplantaþní medicíny (dále jen TC).
Poskytovatel prohlašuje, že:
1. všechny údaje uvedené v žádosti a pĜílohách jsou pravdivé,
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut TC udČlen a umožní kontrolu jejich
plnČní,
3. písemnČ oznámí Ministerstvu zdravotnictví zmČny všech údajĤ a podmínek, za nichž mu
byl statut TC udČlen, a to nejpozdČji do 15 dnĤ ode dne jejich vzniku,
4. souhlasí s tím, aby pro potĜeby zhodnocení dosavadní þinnosti poskytoval Ústav
zdravotnických informací a statistiky z Národního registru hrazených zdravotních služeb
Ministerstvu zdravotnictví údaje o poþtu provedených zdravotních výkonĤ a poskytované
vysoce specializované péþe pro transplantaþní medicínu (netýká se osobních údajĤ
o pacientech).
Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb
V……………………. dne ……………. ………………………………………………
VyplnČnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendáĜních dnĤ od
uveĜejnČní výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péþe,
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

1) nehodící

se škrtnČte
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Dokumentace k žádosti o udČlení statutu Centra vysoce specializované péþe v oblasti
transplantaþní medicíny – transplantace jater:
1. kopie oprávnČní k poskytování zdravotních služeb,
2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní péþe, kterou je uchazeþ
o statut centra schopen zajistit a poþtu výkonĤ provedených v centru za období od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2019,
3. údaje o technickém a vČcném vybavení zdravotnického zaĜízení, v nČmž má být vysoce
specializovaná péþe poskytována, a o jejím personálním zabezpeþení,
4. jména, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazkĤ vedoucího TC,
5. prohlášení uchazeþe o statut centra, že splĖuje požadavky na technické a vČcné vybavení
zdravotnického zaĜízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní péþe a požadavky
na personální zabezpeþení této zdravotní péþe v rozsahu a za podmínek uvedených ve
výzvČ.
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PĜíloha þ. 6
Žádost o udČlení statutu Centra vysoce specializované péþe v oblasti
transplantaþní medicíny pro transplantace pankreatu a Langerhansových
ostrĤvkĤ, pro transplantace stĜeva a multiviscerální transplantace.
Identifikaþní údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchazeþe o statut Centra
vysoce specializované péþe v oblasti transplantaþní medicíny – transplantace
pankreatu, transplantace Langerhansových ostrĤvkĤ, transplantace stĜeva
a multiviscerální transplantace.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb
…………………………………………………………………………………………………
Statutární orgán
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon : …………………………………….. e-mail: ……………………………………..
FAX:………………………………………………………………………………………..
Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o udČlení statutu Centra
vysoce specializované péþe v oblasti transplantaþní medicíny (dále jen TC).
Poskytovatel prohlašuje, že:
1. všechny údaje uvedené v žádosti a pĜílohách jsou pravdivé,
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut TC udČlen a umožní kontrolu jejich
plnČní,
3. písemnČ oznámí Ministerstvu zdravotnictví zmČny všech údajĤ a podmínek, za nichž mu
byl statut TC udČlen, a to nejpozdČji do 15 dnĤ ode dne jejich vzniku,
4. souhlasí s tím, aby pro potĜeby zhodnocení dosavadní þinnosti poskytoval Ústav
zdravotnických informací a statistiky z Národního registru hrazených zdravotních služeb
Ministerstvu zdravotnictví údaje o poþtu provedených zdravotních výkonĤ a poskytované
vysoce specializované péþe pro transplantaþní medicínu (netýká se osobních údajĤ
o pacientech).
Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb
V……………………. Dne ……………. ………………………………………………
VyplnČnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendáĜních dnĤ od
uveĜejnČní výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péþe,
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.
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Dokumentace k žádosti o udČlení statutu Centra vysoce specializované péþe v oblasti
transplantaþní medicíny – transplantace pankreatu, transplantace Langerhansových
ostrĤvkĤ, transplantace stĜeva a multiviscerální transplantace:
1. kopie oprávnČní k poskytování zdravotních služeb,
2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní péþe, kterou je uchazeþ
o statut centra schopen zajistit a poþtu výkonĤ provedených v centru za období od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2019,
3. údaje o technickém a vČcném vybavení zdravotnického zaĜízení, v nČmž má být vysoce
specializovaná péþe poskytována, a o jejím personálním zabezpeþení,
4. jména, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazkĤ vedoucího TC,
5. prohlášení uchazeþe o statut centra, že splĖuje požadavky na technické a vČcné vybavení
zdravotnického zaĜízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní péþe a požadavky
na personální zabezpeþení této zdravotní péþe v rozsahu a za podmínek uvedených ve
výzvČ.
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