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"Jaký je můj život s familiární 
hypercholesterolemií? Sžívání s 
diagnózou je proces, který dosud 
neustal."

Aleš Mečíř, pacient

 

 

Ve spolupráci s 
nutriční 
terapeutkou jsme 
pro vás připravili 
vzorový jídelníček.

 

Krátký rozhovor s 
pacientem Alešem 
o jeho FH si 
můžete přečíst na 
stranách 2-3.

 
V čísle dále najdete:

Rozhovor s prof. Češkou 
Pozvánku na setkání 
Více o nás

dialy health

Vážení čtenáři!
Držíte v rukou první číslo novin pro pacienty s familiární 
hypercholesterolemií (FH) s názvem Zpravodaj FH.   

Tento občasník je jedním z kroků, 
jak vás, pacienty s FH, chce 
oslovit pacientská organizace 
Diagnóza FH, z.s.
Ráda bych vás především 
pozdravila a představila se. Mé 
jméno je Zdeňka Cimická, jsem 
už v důchodu a bydlím nedaleko 
Jičína. Léčím se teprve několik 
let s metabolických dědictvím s 
názvem familiární 
hypercholesterolemie - jak 
krkolomný název. Asi před rokem 
mě vyzvala moje paní doktorka z 
lipidové poradny, že vzniká 
sdružení nemocných  s naší 
diagnózou a zeptala se, jestli 
bych byla ochotná se zapojit. 
Neodmítla jsem a výsledek? 
Pokouším se napsat úvodník, 
který by vzbudil vaši pozornost a 
reakce na něj potvrdila, že krok 
sdružit nás - pacienty s FH - má 
smysl a bude užitečný.
Tak především, velmi se lišíme 
od jiných pacientských 
organizací. Totiž nebyli to 
pacienti, kdo přišel s myšlenkou 
sdružit nemocné s FH. Jsou za 
tím lékaři a jejich snaha o 
efektivitu léčby FH v České 
republice. Projekt MedPed 
sdružuje lékaře mnoha zemí, 
kteří se problematice genetických 
poruch metabolismu a především 
FH věnují. Jeho cílem je 
předcházet časnému rozvoji 

aterosklerotických změn a jejich 
následkům - především 
srdečnímu infarktu nebo 
mozkovým příhodám. Prakticky 
tedy najít nás, pacienty s FH a 
naše rodiny, a přesvědčit nás ke 
spolupráci. To znamená 
především k zodpovědnému 
přístupu k léčbě a sobě samým a 
zjištění možného genetického 
přenosu choroby na naše 
potomky.
Co to obnáší? Pokud jde o léčbu, 
všichni víme, že většinou tabletky. 
Všichni také víme, že jedním 
dechem lékaři dodávají:  upravit 
stravovací režim, zajistit dostatek 
vhodného pohybu, omezit stres, 
zkrátka snažit se o zdravý životní 
styl. Jak jednoduchý a 
srozumitelný návod, jak obtížné 
jeho plnění! Vždyť (ruku na srdce) 
většinou nám zatím nic není, 
nejsou na nás vidět jakékoliv 
známky choroby, také okolí často 
tuto chybu na zdraví vnímá spíš 
jako naši hysterii nebo snahu 
upoutat pozornost. Jistě většina z 
nás s potvrzením diagnózy FH v 
myšlenkách nahlédla do historie 
své rodiny a odhalila, od koho že 
jsme nejspíš dědictví získali, 
případně kterému potomkovi jsme 
tuto dispozici předali. Snad právě 
rodinná anamnéza by pro nás 
měla být tou nejsilnější motivací k
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důsledné spolupráci s odborníky-
lékaři. 

Spolek Diagnóza FH si klade za 
jeden ze svých cílů právě v této 
spolupráci pomáhat. V samém 
začátku je nutné získat členy, 
zprostředkovat vzájemnou 
komunikaci pacientů s FH a 
sdílet zkušenosti. Členství ve 
spolku je bezplatné, nezavazuje 
k plnění úkolů, může nabídnout 
jen výhody a možná i něco navíc. 
Ale členská základna je pro 
partnery dost zásadní kritérium 
při rozhodování, zda spolek 
podpořit a sponzorovat. Chceme 
vám nabídnou možnost 
přednášek, setkání s lékaři, 
nutričními poradci, 
fyzioterapeuty, kteří by rozšířili 
náš obzor vědění a pootevřeli 
možnosti, jak se získanými 
informacemi řídit. 
Jsou i další cíle, kde by 
organizace chtěla pomáhat. Jde 
o pacienty se zvlášť vysokým 
zatížením, kde léky formou 
prášků nestačí, kde na finančně 
náročnou léčbu lze jen těžko 
dosáhnout. Tyto vyšší cíle jsou 
opravdu zatím jen v oblasti plánů, 
ale členská základna organizace 
pacientů s FH bude důležitý 
faktor v jednání s ministerstvem 
zdravotnictví a pojišťovnami.
Někde je však třeba začít a já 
věřím, že setkávání a diskuze 
nad našimi potřebami a problémy 
budou prvním společným 
krokem. 

Na tomto místě nemohu nezmínit 
fakt, že informace se šíří rychlostí 
laviny, už jsme byli osloveni 
obdobnými organizacemi ze 
zahraničí. Tam jsou pacientská 
sdružení samozřejmostí a od nás 
se očekává, že se ke spolupráci 
za hranicemi ČR připojíme. I v 
tomto směru jsme už navázali 
první kontakty. Ale o tom a 
mnohém dalším zase příště.
Věřím, že jste Zpravodaj FH 
neodhodili do koše, že si se 
zájmem přečtete i další články, 
které jsme pro vás připravili 
včetně dvou exkluzívních 
rozhovorů. 

Vážení čtenáři, po tropických 
letních dnech rozmarů a volnosti 
přichází podzimní rozvážnost, 
moudrost a zkušenost. Apeluji na 
vaši moudrost, rozvážnost a 
zkušenost a věřím, že podpoříte 
svým zájmem a členstvím 
pacientskou organizaci Diagnóza 
FH. 

Přeji vám všem jen krásné a 
spokojené dny.

Zdeňka Cimická, předsedkyně 
spolku Diagnóza FH
e-mail: cimicka@email.cz

Více informací o spolku a 
výhodách členství najdete na 
straně 7 tohoto Zpravodaje.

MŮJ ŽIVOT S FAMILIÁRNÍ 
HYPERCHOLESTEROLEMIÍ
Aleši Mečířovi (36), jednomu z 
prvních členů spolku Diagnóza FH, 
který žije v Praze a pracuje jako 
novinář, jsme položili několik otázek 
na téma, jak se vyrovnává se svou 
diagnózou. 

Kdy a jak jste se dozvěděl, že 
máte FH a jak jste se s tím 
vyrovnal?
Nejdříve to bylo jen podezření: 
zhruba v roce 2003 jsem se dostal 
na doporučení své praktické lékařky 
do trutnovské ordinace pro 
metabolické poruchy k panu 
doktorovi Josefu Mračkovi. A 
podezření se posléze potvrdilo, i 
když to tuším trvalo celkem dlouho. 
První pokus o genetické vyšetření, 
což je mimochodem běh na dlouhou 
trať, v Brně nevyšel, druhý už byl v 
pořádku. Z podezření se stala 
skutečnost. Takže někdy po 
pětadvacátém roce věku jsem se 
začal smiřovat s tím, že budu brát 
celý život léky, ale na druhou stranu 
jsem si uvědomoval, že je to lepší 
než dostat ve třiceti infarkt. A hlavně, 
když je vám přes dvacet, tak si ta 
rizika tolik nepřipouštíte, to sžívání s 
diagnózou je tedy spíš proces, který 
doposud neustal. 
Jak FH ovlivňuje Váš život? Co 
Vám FH vzala a co naopak 
“dala”?
Přímé negativní důsledky FH zatím 
nepozoruji, když tedy odmyslím 
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braní léků a pravidelné návštěvy 
lékaře - teď je to po mém 
přesídlení do Prahy pan doktor 
Michal Vrablík z Všeobecné 
fakultní nemocnice. Samozřejmě 
se snažím sportovat, což mi 
ulehčuje dávná záliba v hraní 
tenisu. Z botníku na mě také 
vykukují běžecké boty. 
Negativem je sedavé 
zaměstnání, což se snažím 
kompenzovat chůzí. Do práce to 
navíc nemám moc daleko. Ale i 
jinak, pokud to je jen trochu 
možné, se snažím nesedat do 
MHD a chodit. Změna jídelníčku 
byla pozvolná a díky tomu snad i 
trvalá. Vyhýbám se tučným 
jídlům a těm s vysokým obsahem 
cholesterolu. A to za negativum 
už ani nepovažuji.   
Máte malého syna, nechal jste 
jej také vyšetřit na FH?
Ano, mám syna Mikuláše. 
Vzhledem k jeho nízkému věku 
(Mikulášovi jsou čtyři roky - pozn. 
red.) ho vyšetření teprve čeká. 
Ale bude to již brzy.
Jste členem spolku Diagnóza 
FH. Co od něj očekáváte, v 
čem by vám osobně nebo vaší 
rodině měl být užitečný?
Především ve sdílení informací a 
novinek, které nějak souvisejí s 
diagnózou FH. A pak taky 
vzájemnou inspiraci v přístupu k 
diagnóze, každý se s ní totiž 
může vyrovnávat trochu odlišně 
a přístup druhého může být pro 

nás inspirací. Důležité je také to, 
že se o FH díky aktivitám spolku 
může dozvědět víc lidí. U rodiny 
je to samozřejmě priorita, 
povídáme si o tom, co by nebylo 
radno podcenit. Pochopitelně už 
jen vzhledem k "rodinné" povaze 
diagnózy je to snaha přesvědčit 
je, aby podstoupili preventivní 
vyšetření. Což se zatím celkem 
daří.

Víte, že...
 
...podle nových dat je familiární 
hypercholesterolemie častější 
nemocí, než si odborníci dosud 
mysleli? Dokonce je vůbec 
nejčastější dědičně podmíněnou 
metabolickou chorobou: má ji 
zřejmě již každý dvoustý až 
dvoustýpadesátý člověk. 
Znamenalo by to, že se každou 
minutu na světě narodí jedno 
dítě s FH. 

...Česká republika patří v detekci 
a léčbě osob s FH ke světové 
špičce, a to především díky 
projektu MedPed, který u nás 
funguje již více než 15 let? 
Projektu MedPed se podařilo 
vybudovat dynamickou síť 63 
specializovaných lékařských 
pracovišť, která se zaměřují 
právě na vyhledávání a 
intenzivní léčbu osob s FH. 

„V polovině loňského roku jsme evi- 
dovali přes 6 100 pacientů s FH a 
počty zachycených nemocných 
průběžně rostou. Řada nemocných s 
FH může být na vysoký cholesterol 
léčena u svého praktického lékaře, 
aniž bychom o nich v projektu 
MedPed věděli, větší část z nich ale 
může dosud zůstávat bez potřebné 
léčby,” varuje MUDr. Tomáš 
Freiberger, Ph.D., vedoucí projektu 
MedPed v České republice, a 
doplňuje, že klíčová je osvěta jak v 
běžné populaci, tak u odborné 
veřejnosti. S tímto důležitým úkolem 
pomáhá projektu MedPed 
zastřešující odborná společnost, 
Česká společnost pro aterosklerózu 
(ČSAT), jež sdružuje lékaře 
specializující se na problematiku 
léčby vysokého cholesterolu a 
prevenci kardiovaskulárních 
onemocnění. 

...projekt MedPed a ČSAT jsou 
partnery spolku Diagnóza FH? Toto 
partnerství znamená především 
spolupráci na odborné úrovni: 
můžete se spolehnout na správnost 
poskytovaných informací o 
diagnostice a léčbě FH. Lékaři 
center projektu MedPed po celé ČR 
se pravidelně dozvídají o plánech 
spolku a mohou je šířit mezi své 
pacienty. Lékaři pomáhají spolku 
vést poradnu pro pacienty a 
vyhodnocovat on-line dotazníky 
Mám FH? na www.diagnozafh.cz.
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Rozhovor: Situace pacientů s familiární 
hypercholesterolemií se významně 
zlepšila
V každém vydání Zpravodaje FH vám přineseme 
rozhovor s lékařem, který se stará o pacienty s FH a má 
v této oblasti řadu zkušeností. V prvním čísle jsme si 
povídali s předním českým odborníkem na metabolické 
poruchy, prof. MUDr. Richardem Češkou, CSc.  

Pane profesore, FH se věnujete 
velmi dlouho, letos jste 
dokonce vydal stejnojmennou 
odbornou monografii. Můžete 
shrnout, co se v posledních 
desetiletích událo v oblasti FH 
nového?
Možná bych začal trochu 
zeširoka. FH je takovým 
modelem, který nám nabídla 
sama příroda ke studiu rozvoje 
aterosklerózy. Je potvrzením 
toho, že zvýšené koncentrace 
cholesterolu, především ty 
geneticky podmíněné, přinášejí 
pacientům vysoké riziko 
předčasného rozvoje atero-
sklerózy a jejích komplikací, 
především srdečních infarktů. 
Léčba FH by měla, stejně jako u 
všech poruch metabolismu tuků, 
začínat léčbou nefarmakologi-
ckou. Na rozdíl třeba od pacientů 
s metabolickým syndromem má 
sice léčba FH pomocí diety a 
režimových opatření menší vý-
znam, přesto na tato nefarma-
kologická opatření nerezignuje-
me. Snížení cholesterolu 
můžeme očekávat zhruba 
pětiprocentní. Klíčový je zákaz 

kouření, protože je prokázáno, že 
kombinace FH a kouření je skutečně 
naprosto zhoubná. 
Farmakologická léčba FH měla 
obtížné začátky, například v 80. 
letech minulého století se podávaly 
pryskyřice, které byly pacienty 
špatně snášené a příliš nepomáhaly. 
Léčebné možnosti se obrovsky 
změnily s příchodem statinů a tím, 
jak se postupně začaly podávat 
nové, účinné statiny ve vysokých 
dávkách. Posléze přišel do 
kombinace se statinem ještě 
ezetimib, který omezuje vstřebávání 
cholesterolu ve střevě. Situace 
pacientů s FH se tak významně 
zlepšila. 
Dnešní doba je ale přelomová, 
protože přicházejí úplně nové 
léky. Co umějí?  
Říká se jim inhibitory PCSK-9 nebo-
li protilátky proti enzymu PCSK-9. 
Tyto léky lze používat v kombinaci 
se statiny a ezetimibem, ale fungují 
také samostně jako jediný lék. Jsou 
vhodné pro pacienty s FH nebo pro 
pacienty, kteří  léčbu potřebují, ale 
netolerují statiny. Jsou velmi účinné 
na snížení cholesterolu, snižují jej o 
50-70 %. Přitom jsou velice 

Nutrition And Health
Healthy diets
Healthy cooking
Healthy menus
Shopping strategies
Nutritional supplements
Healthy lifestyle
Living Well

Srdečně vás zveme na 
SEMINÁŘ na téma Jak si 
poradit s vysokým chole-
sterolem. 

Pro koho: Pro pacienty s FH a 
jejich rodiny i ostatní zájemce 
léčící se s vysokým chole-
sterolem.
Program:
Moderní léčba vysokých hladin 
cholesterolu nejen u pacientů s 
FH. 
Jak by měl vypadat jídelníček 
při vysokém cholesterolu? 
Diskuze a otázky 
Přednášet budou lékař a 
odborník na výživu.
Kdy a kde: na konci září v 
Praze, v podvečer 
pracovního dne, přesný 
termín bude včas oznámen 
registrovaným zájemcům. 
Hlaste se ještě stále na 
komunikace@athero.cz!

Pořádají Diagnóza FH, z.s. a 
Česká společnost pro 
aterosklerózu.

bezpečné. Důležité je zmínit, že 
se aplikují jako podkožní injekce, 
což je v oblasti léčby 
cholesterolu novinka. Pacienti se 
k tomuto způsobu podání léku 
stavějí velmi dobře, injekce se 
navíc aplikují jen jednou za 14 
dní nebo jednou za měsíc. Jeden 
z těchto léků s účinnou látkou 
zvanou evolocumab byl již v 
České republice schválen k 
léčbě, druhý, alirocumab, na 
schválení čeká velice brzy.
Pokrač. na str. 5
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 Kdy se tyto nové léky reálně 
dostanou k pacientům s FH? 
Reálně to bude někdy v roce 
2016, protože léky čeká 
vyjednávání o úhradách se 
zdravotními pojišťovnami. Jaké-
koli odhady jsou předčasné, je 
však zřejmé, že nové léky budou 
zatím určeny jen pacientům v 
nejvážnějších situacích: tedy 
nemocným s obtížně léčitelnou, 
těžkou FH, pacientům s 
nesnášenlivostí statinů případně 
pacientům s extrémně vysokým 
rizikem srdečně-cévních příhod.
V poslední době se objevují 
data, která upřesňují 
odhadovaný počet osob s FH v 
celkové populaci. Podle těchto 
informací může mít FH ne 
každý pětistý, ale už každý 
dvoustý až dvoustýpadesátý 
člověk.
Je pravda, že údaje o výskytu FH 
procházejí v současnosti určitou 
revizí. Čísla, o kterých mluvíte, 
jsou ale výsledkem především 
holandských epidemiologických 
studií a je proto otázkou, zda platí 
plně i pro Českou republiku. 
Nemyslím si třeba, že by u nás 
bylo významně více pacientů s 
homozygotní FH (těžkou formou 
FH, kdy pacient zdědí mutaci ne 
jen od jednoho, ale od obou 
rodičů - pozn. red.). Tato těžká 
forma FH se projevuje kompli-
kacemi už v raném věku, proto 
bychom o těchto pacientech s 
největší pravděpodobností už 
věděli.
Přesto lze říci, že pacientů s FH 
je v populaci více, než jsme si 
dosud mysleli. Je to dáno tím, 
že přibývá genových mutací, 
nebo se prostě jen zpřesňuje 
diagnostika FH? 
Nemyslím si, že by se rodilo víc 
dětí s FH, spíše se v současnosti 
zpřesňují odhady o skutečném 
výskytu FH v populaci. Navíc, jak 
jsem už řekl, dnes vycházíme 
především z holandských studií a 
holandská populace je přeci jen 
trochu jiná, Češi jsou blíže 
populaci německé, z části i 
skandinávské.
Uvedl byste několik hlavních 
důvodů, proč diagnózu FH 
nepodceňovat a důsledně se 
léčit?
Podle mne je ten důvod jen jeden 
jediný: a to, že pacient by se měl 
snažit na maximum, aby nedostal 

předčasný srdeční infarkt nebo 
mrtvici: tedy aby předčasně 
nezemřel nebo se z něj nestal 
nemohoucí. Měl by se o to snažit 
nejen kvůli sobě, ale i kvůli svým 
blízkým. To, že vysoký cholesterol v 
krvi nebolí, je věc, která je pro 
některé pacienty náročná na 
pochopení, ale je potřeba si 
uvědomit, že neléčený vysoký 
cholesterol může skutečně přinést 
zásadní negativní změnu do života. 
A to je ten důvod, proč brát léčbu 
maximálně zodpovědně.
Co nás učí FH o prevenci  nemocí 
srdce a cév?
Ukazuje nám, že pohled do rodinné 
historie je velmi jednoduchou 
cestou, jak se vyhnout komplikacím 
aterosklerózy. Lidé, kteří mají v 
rodině předčasné srdeční infarkty 
nebo mozkové mrtvice, by měli 
zpozornět a požádat svého 
praktického lékaře o základní a 
bezplatné vyšetření krve. Opravdu 
platí, že léčba onemocnění srdce a 
cév je vysoce účinná a Česká 
republika je v ní na světové špičce, 
ale léčba znamená, že už je pozdě. 
Jediné, co může pacientovi 
zachránit plný kvalitní život, je 
prevence, tedy to, aby  k náhlým 
příhodám vůbec nedošlo.
V Česku nově vznikl spolek pro 
pacienty s FH. Co od něj 
očekáváte vy, jako klinik, který se 
setkává denně s pacienty s FH a 
zná jejich problémy? 
Mám pocit, že pro dnešní otevřenou 
společnost je dobře, když přestává 
platit paternalistický přístup, kdy 
vztah lékař - pacient  spočíval v tom, 
že lékař rozhoduje o všem.  Je jen 
dobře, že skupiny, které mají ostatně  
stejné zájmy, si mohou pomáhat, 
podělit se o zkušenosti a záležitosti 
běžného života, které lékaře ani 
nemusejí napadnout. Proto já 
takovou iniciativu velice vítám.  
Oceňuji i to, že spolek má oficiální 
partnery z řad odborníků, protože na 
internetu můžou pacienti často 
narazit na řadu neseriózních 
informací.  Myslím si, že spolupráce 
s ČSAT, byť nezávislá, brání 
úskalím číhajícím na laiky dostá-
vající se do kontaktu s prostředím 
medicíny. 

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. stál u zrodu 
projektu MedPed v České republice a v 
současnosti se snaží o rozšíření systému péče o 
pacienty s FH do východní Evropy. Je předsedou 
České internistické společnosti ČLS JEP a členem 
významných evropských odborných společností.

Nutriční terapeutka Věra 
Boháčová (Fórum zdravé 
výživy) radí, jak na 
jídelníček při vysokém 
cholesterolu: 
Strava má být petrá a vyvážená.
Volme vhodné tuky a jejich zdroje, 
převažovat by měly tzv. 
nenasycené tuky a omega-3.

Hladinu cholesterolu v krvi 
zvyšuje nadbytek 
nasycených tuků ve stravě. 
Jejich největšími zdroji jsou 
tučné potraviny živočišného 
původu - máslo, sádlo, 
slanina, uzeniny a některé 
masné výrobky, tučné maso, 
tučné mléčné výrobky, ale i 
kokosový a palmojádrový 
tuk,  jemné trvanlivé pečivo, 
sušenky, polevy, fast-food 
atd. Ve stravě by měly 
převažovat kvalitní tuky s 
převahou nenasycených 
mastných kyselin a tzv. 
omega-3. Jejich zdrojem jsou 
zejména řepkový, sójový a 
lněný olej, tuk ryb, ořechy, 
semínka a některé kvalitní 
margaríny.

Na následující straně 
najdete vzorový jídelníček 
na 1 den.
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Komentář k jídelníčku
Jídelníček je sestaven s ohledem 
na požadavky při FH na 
energetickou hodnotu 8500 kJ a 
6500 kJ, která však nemusí 
vyhovovat každému. 8500 kJ je 
vhodný energetický příjem pro 
ženu se sedavým zaměstnáním 
s nepříliš vysokou pohybovou 
aktivitou, která nepotřebuje 
redukovat svou hmotnost, 
případně pro muže, kteří potře-
bují redukovat svou hmotnost, a 
jejichž současná energetická 
hodnota byla stanovena do výše 
11 000 kJ. Zároveň je vhodné 
zvýšit pohybovou aktivitu. 6500 
kJ je minimální energetická 
hodnota, která se hodí pro ženy 
se sedavým zaměstnáním a 
nepříliš vysokou fyzickou 
aktivitou, které navíc potřebují 
současně redukovat tělesnou 
hmotnost, což není primárně 
problém pacientů s familiární 
hypercholesterolemií. V tomto 
případě se hodí pro ženy, které 
mají sedavé zaměstnání a 
nepříliš pohybové aktivity (kterou 
je však žádoucí zvýšit) a jejich 
příjem energie před redukcí se 
pohybuje do 9000 kJ. 

Shrnutí základních 
pravidel výživy
✓ Snížení spotřeby 
nasycených tuků a tzv. trans-
tuků) - měly by tvořit max. 1/3 ze 
všech přijatých tuků. 

✓ Preference mononena-
sycených a polynenasycených 
tuků - měly by tvořit alespoň 2/3 
ze všech přijatých tuků.

✓  Celkový příjem tuků by měl 
být 30–35 % celkového 
energetického příjmu, v případě 
potřeby redukce tělesné 
hmotnosti se dávka tuku může 
individuálně snížit. 

✓ Složité sacharidy 
(polysacharidy, škroby obsažené 
v obilninách, rýži, bramborách 
atd.) by měly tvořit 50–60 % 
celkového energetického příjmu; 
omezit bychom měli jednoduché 
cukry, tedy cukr a potraviny cukr 
obsahující (ale také med a 
sirupy), výrobky z bílé mouky. 

✓ Bílkoviny mají tvořit 15 % z 
celkového denního 
energetického příjmu, v případě 
redukce tělesné hmotnosti se 

jejich procentuální zastoupení na 
celodenním příjmu energie 
individuálně zvyšuje. 

✓ Vláknina by v této dietě měla 
být zastoupena v množství 23–30 g/ 
den (celozrnné výrobky, luštěniny, 
zelenina, brambory, ovoce). 
Zelenina nebo ovoce by měly být 
ideálně součástí každého denního 
jídla. 

✓ Součástí zdravého životního 
stylu je správný příjem tekutin: naše 
tělo potřebuje 1,5 až 2 litry tekutin 
denně; nejlepším nápojem je voda, 
bylinkové a ovocné čaje; pití 
černého čaje ani kávy v běžném 
množství nemá na hladiny krevních 
tuků a cholesterolu vliv; konzumace 
alkoholu není zakázána, vyhýbat se 
je třeba jeho nadměrné spotřebě, to 
je u žen nad 10 - 20 g, u mužů nad 
10 - 30 g etanolu denně (toto 
množství alkoholu je obsaženo v 1 
malém panáku nebo ve 2 dcl vína 
nebo v půllitru piva); alkohol zvyšuje 
krevní tlak, hladinu triglyceridů v krvi 
a současně zvyšuje energetický 
příjem. 

✓ Chcete více jídelníčků? 
Chystáme pro vás soubor stravování 
na celý měsíc!



Diagnóza FH, z.s.
Familiární hypercholesterolémie (FH) je celoživotní 
vrozené onemocnění, které vyžaduje dodržování 
dietního a pohybového režimu a dlouhodobou 
léčbu. U pacientů s FH existuje velmi vysoké riziko 
vzniku časných kardiovaskulárních příhod.

Tyto skutečnosti mohou nepříznivě ovlivňovat 
přežívání pacientů s FH a kvalitu jejich života. 
Proto Česká společnost pro aterosklerózu 
společně s projektem MedPed, který v Česku 
koordinuje péči o pacienty s FH, iniciovala založení 
nezávislé organizace pacientů s názvem Diagnóza 
FH. Diagnóza FH v souladu s novým občanským 
zákoníkem funguje jako spolek.

Cíle Diagnózy FH:
✓ poskytovat individuální podporu nemocným s 

FH a jejich blízkým, předávat praktické 
informace o FH a aktuálních možnostech léčby, 
ale i zprostředkovat vzájemnou komunikaci 
pacientů s FH a sdílení cenných zkušeností,

✓ hájit zájmy pacientů s FH při vytváření 
zdravotní politiky v ČR a při jednání s plátci 
zdravotní péče, pomáhat usnadnit přístup k 
potřebné léčbě.

Chcete být nezávazně informováni o činnosti 
Diagnózy FH, o chystaných akcích? Zadejte na 
www.diagnozafh.cz svůj e-mail do pole 
Newsletter. 

Máte Vy sami nebo někdo z Vaší rodiny FH a 
chcete se stát členy spolku Diagnóza FH? Není 
nic snazšího, členství ve spolku Diagnóza FH je 
bezplatné a otevřené všem pacientům s FH, jejich 
blízkým a přátelům. Přihlášku do spolku Diagnóza 
FH můžete snadno a rychle vyplnit elektronicky na 
www.diagnozafh.cz.

Co Vám členství ve spolku Diagnóza FH 
přinese? Především:

- budete přednostně zváni na akce spolku 
Diagnóza FH,

- tyto akce pro Vás budou zdarma nebo za 
zvýhodněné ceny,

- každé tři měsíce dostanete e-mailem Zpravodaj 
FH s atraktivním obsahem,

- budete mít přístup do exkluzivní webové zóny 
Pro členy, kde najdete např. podrobné jídelníčky 
a články, diskuzní fórum, rozhovory atd.

- budete mít možnost účastnit se členských 
schůzek a podílet se na plánování aktivit spolku.

Kontaktní údaje:
Diagnóza FH, z.s.
Korespond. adresa: Břežanská 10, 110 00 Praha 
e-mail: komunikace@athero.cz
telefon: +420 608 234 466, www.diagnozafh.cz
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