
„RYCHLÉ SRDCE OHROŽUJE MOZEK“ 
Fibrilace srdečních síní (FiS) jako rizikový faktor  
cévní mozkové příhody (CMP)

  POZIČNÍ DOKUMENT PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH V PLATFORMĚ RYCHLÉ SRDCE 

O nemoci
Fibrilace síní (FiS) je jednou z nejčastějších poruch 
srdečního rytmu (arytmie). Větší výskyt nemoci je 
u starších osob, u pacientů s přidruženými onemocněními 
jako je vysoký krevní tlak (hypertenze), srdeční selhání, 
ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, chronické 
onemocnění ledvin, ale také cukrovka či obezita. Zvýšení 
výskytu FiS v dnešní době jde ruku v ruce se stárnutím 
populace, ale má na něj také vliv zlepšující se diagnostika. 

Mezi hlavní příznaky nemoci patří nepravidelné, rychlé 
bušení srdce, svíravý pocit na hrudi, který může být 
provázen dušností, a to hlavně při námaze, stejně tak 
jako problémy se spánkem či úzkost a stres. Nemoc tedy 
výrazně zhoršuje kvalitu života pacientů. U některých 
pacientů však může nemoc probíhat bez dramatických 
příznaků a je diagnostikována např. až při hospitalizaci 
pro cévní mozkovou příhodu.

Nahoře fibrilace síní, dole normální rytmus srdce 
Zdroj: ČKS ČLS JEP, odborná doporučení, 2016

Jak může vést fibrilace síní k mrtvici 
Zdroj: The Route Map for Change

Fibrilace síní se objeví 
u každého čtvrtého 
člověka, výskyt se 
zvyšuje s věkem.

U pacientů s fibrilací 
síní je až 5× vyšší 
riziko cévní mozkové 
příhody (mrtvice).

Fibrilaci síní má v ČR 
dle odhadu expertů 
až půl milionu lidí.

Počet pacientů 
s fibrilací síní nad 
55 let se do roku 2060 
až zdvojnásobí. 

Až 90% případů 
mrtvice lze předejít 
správnou léčbou.



Léčba
Ačkoli počet pacientů s fibrilací síní roste, stále vysoké 
procento pacientů (mezinárodní studie uvádějí až 40%) 
není diagnostikováno a je tudíž bez léčby. 

Riziko mrtvice u osob trpících fibrilací síní je možné snížit 
zhruba o dvě třetiny, pokud pacienti podstoupí správnou 
léčbu. Hlavní léčebnou alternativou zůstává v Česku 
warfarin nebo aspirin. Jen velmi nízký počet pacientů je 
léčen moderní perorální antikoagulační léčbou NOAC, 
i když mají tyto přípravky nejvyšší prioritu dle českých 
i mezinárodních doporučení. 

Je otázkou, jaká je příčina tohoto stavu. Je to otázka 
pomalého přechodu k nové léčbě, zažitou zvyklostí 
v předepisování již desetiletí užívaných léků či finanční 
restrikce regulačních orgánů?

Podle aktuální studie společnosti iHETA z roku 2020, která 
vznikla pro potřeby platformy Rychlé srdce, bylo v roce 
2018 léčeno jen 233 tisíc pacientů:

Podíl pacientů léčených NOAC se každoročně sice zvyšuje, 
nicméně je stále nízký a dosahuje jen 24 procent:

Již nyní má nahrazení warfarinu u cca jedné třetiny 
pacientů s fibrilací síní významné dopady na zdraví 
a délku života. Z analýz vyplývá, že bylo zabráněno 
784 závažným cévním příhodám a bylo získáno více než 
3 600 let života. 

Pokud by se novými antikoagulancii léčilo 100 % pacientů, 
kteří by podle registrační indikace léčeni býti mohli, 
zabránili bychom 4 354 cévním příhodám, získali více než 
20 tis. let života (LYG) a téměř 30 tis. let života v maximální 
kvalitě (QALY).

Nicméně každoročně přibývají počty odhalených pacientů 
s FiS. Pokud by se zachovalo dosavadní tempo, bude to 
cca 12 tisíc nových pacientů ročně. Do roku 2023 bychom 
zabránili u těchto nových pacientů 1141 cévním příhodám 
a získali bychom 11 292 let života při 24% penetraci NOAC.
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Výzvy nejen pro  
pacientské organizace
Platforma pacientských a podpůrných organizací Rychlé srdce (ICTUS, o.p.s.,  
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách z.s. 
a Průvodce pacienta, z.ú.) podepsaly Memorandum o aktivní spolupráci. 
Jejím cílem je zvyšovat povědomí o fibrilaci srdečních síní.

Náklady na léčbu mrtvice 
jsou každoročně v zemích EU 
odhadovány na 38 miliard  – 
léčba mrtvice způsobená FiS je 
výrazně nákladnější než léčba 
mrtvice nezpůsobená FiS. 

CMP zapřičiněné 
FiS vyžadují až 
1,5× vyšší náklady 
na léčbu než CMP 
nezapřičiněná FiS.

Do roku 2035 
se očekává 
nárůst počtu 
případů 
mrtvice 
o 34 %.

Zdravotní gramotnost je v ČR velmi 
nízká – to tedy platí i pro nově 
diagnostikované pacienty s FiS, což 
může významně ovlivnit ochotu pacienta 
spolupracovat při léčbě, užívat pravidelně 
léky apod. a tím opět zvýšit riziko CMP.

Neexistuje 
ucelený 
národní plán 
k prevenci CMP 
způsobené FiS.

Neexistuje 
národní registr  
pacientů s FiS.

Omezené 
profesionální 
chápání FiS 
má negativní 
dopad na péči 
o pacienty.

Potřeby pacientů v ČR a výzva ke změně

Se znepokojením vnímá platforma, jak malý důraz klade 
česká společnost a kompetentní orgány odpovědné za 
zdravotnictví, včetně zdravotních pojišťoven, na prevenci 
a následný management chronických onemocnění, včetně 
FiS a CMP. Proto se chceme zaměřit jednak na zvýšení 
povědomí laické veřejnosti o těchto nemocech a také 
iniciovat změny k tomu, aby vznikl ucelený národní plán 
na vyhledávání, diagnostiku a účinnou léčbu hlavních 
rizikových faktorů pro vznik CMP.

Jednou z priorit je pochopitelně zajistit dostupnost 
komplexní hrazené péče pro pacienty v riziku CMP dle 
doporučených postupů a poznatků vědy a plné zachování 
možnosti výběru té nejvhodnější léčby pro konkrétního 
pacienta, včetně odstranění  současných bariér 
v dostupnosti takové léčby.
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Kontrola pulsu je 
nejjednodušší cestou, jak 
odhalit FiS a měla by být 
samozřejmou součástí 
péče jak v rodinách, tak 
v  zařízeních, včetně 
sociálních.



Naše aktivity

Memorandum

listopad 2018: Zástupci pacientských organizací 
ICTUS, o.p.s., Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních 
mozkových příhodách z.s. a Průvodce pacienta, z.ú. 
podepsali Memorandum o spolupráci a definovali 
cíle platformy.

Tiskové konference

listopad 2018: TK k podpisu Memoranda o spolupráci 
zástupců pacientských organizací s cílem zvyšovat 
povědomí o fibrilaci srdečních síní, a to ve spolupráci 
s lékaři a dalšími odborníky. K tématu jako odborník 
vystoupil prof. MUDr. Miloš Táborský, tehdejší předseda 
České kardiologické společnosti. 

červen 2020: TK k závěrům analýzy společnosti iHETA 
o využití nových antikoagulancií  (NOAC) v populaci 
pacientů s FiS a jejich pozitivním vlivu na zdraví a život 
pacientů. Jako odborník vystoupil prof. MUDr. Aleš 
Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti.

White paper

Vydání několikastránkového dokumentu o nemoci, 
diagnostice a léčbě fibrilace srdečních síní, včetně 
pohledu pacientů na potřeby českých pacientů. V závěru 
materiálu jsou také návrhy opatření ke zlepšení.

Zdroje dat:
www.heartrhythmalliance.org, The Burden of Stroke in Europe, The Route Map for Change, The Value of Treatment for Brain Disorders, 
Global Stroke Prevention Policies, Risk Management and Healthcare Policy 2018, BMS-Pfizer report 11/2018

Analýza Fibrilace síní a nová antikoagulancia 

V březnu 2020 předala platformě společnost iHETA závěry 
analýzy, která zkoumala penetraci NOAC a jejich dopad 
na život a zdraví pacientů. Bližší informace výše.

Články

Aktivně bylo v roce 2020 připraveno a publikováno 
již 5 článků: 
• Člověk po mozkové příhodě není mentálně postižený 

a nepatří na psychiatrii – týden.cz + i60.cz, 
• Když srdce tepe rychle – denik.cz, 
• Když je srdce moc rychlé – 7 regionálních časopisů 

BB Press, 
• Co dělat, když srdce tepe rychle – i60.cz, 
• Petr Neužil: Snad se dožiji toho, že se pacienti budou 

více starat o své srdce – i60.cz.

Webové stránky

Webové stránky Rychlé srdce (www.rychlesrdce.cz) 
jsou pravidelně aktualizovány. 

Sociální sítě

Na Facebooku byl založen počátkem roku 2020 profil 
plaformy (https://www.facebook.com/pg/rychle.srdce/
posts/?ref=page_internal) a běžela zde čtyřměsíční 
kampaň s reklamní podporou. Pro profil byla také 
vytvořena 3 animovaná videa (https://www.youtube.com/
channel/UCeQwYFlA4jpWlSiSxnIGXnw). Profil je nadále 
pravidelně aktualizován.
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