
ČO JE TO EPCCS ? 
 
• European primary care cardiovascular society  

 
• Prvá paneurópska odborná spoločnosť združujúca odborníkov, ktorí sa 

špecializujú na poskytovanie ZS a manažment KVO v primárnej praxi (od r. 
2000) 
 

• Zástupcovia z celej Európy (VB, Holandsko, Nemecko, FR, Grécko, ČR..) 
 

• Cieľ: 1. redukovať výskyt KVO v Európe 
              2. vzdelávať zdravotníckych pracovníkov v problematike prevencie a   
                  manažmentu KVO    

 
• Členstvo je bezplatné  pre všetkých VLD ! 

 
• www. epccs.eu : informácie, online journal- reviews, názory odborníkov, 

update  
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The focus of the EPCCS is directed on the interests of 
those working within primary care and treating 

cardiovascular disease and associated conditions 
such as type 2 diabetes, to utilize the considerable 

evidence base that currently exists and to contribute 
to extending the evidence base where appropriate 
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Register now for free EPCCS membership 
 
- Primary Care CV Literature Updates 
- Meeting highlights & resources 
- Expert opinions 





 Blok srdečního selhání 

     Další plenární zasedání - Srdeční selhání Master Class, otevřel 
profesor Martin Cowie z Londýna. Potvrdil nutnost 
aktualizace evropských Kardiologických doporučených 
postupů týkajících se srdečního selhání. Jsou z roku 2008, 
Austrálie už je letos aktualizovala. Průměrný střední věk, kdy 
se průměrně objeví srdeční selhání je 76 let, ale už po 50 roku 
věku se mohou objevit první známky.  

 



 Blok srdečního selhání 

      Dr. Frans Rutten z Utrechtu (Holandsko) popisoval obtížnosti 
v diagnostice srdečního selhání. Myslíme na tuto diagnosu u 
každého pacienta s příznaky zkráceného dechu, netolerance 
zátěže a únavností (tyto příznaky jsou vždy) a s periferním 
otokem (tento příznak není vždy přítomen). Je to komplex 
klinických symptomů levé komorové dysfunkce. Příznakem tzv. 
forward failure - předního selhání je intolerance zátěže a 
únava, příznakem tzv. backward failure - zadního selhávání je 
retence tekutiny. Další známkou srdečního selháni je 
přítomnost apikálního impulsu, který můžeme dobře 
palpovat při vyšetření pacienta pohmatem.  



 Blok srdečního selhání 

     Dále musíme rozeznávat akutní nebo pomalý průběh dušnosti 
a dle toho následně naplánovat ve spolupráci s kardiologem 
další postup. Trvalý domácí tele-monitoring váhy k včasnému 
zjištění náhlého přírůstku váhy důsledkem retence tekutiny v 
organizmu, včas rozpoznané výše uvedené příznaky srdečního 
selhání a včasné odhalení dekompenzace krevního tlaku 
vedou k signifikantnímu poklesu úmrtí o 34%.  
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