
FH a já
Moje rodina,



Ráda tancuju, koukám 
na televizi a starám se o 
své dva křečky. 

Žiju s mamkou, tátou, 
bráchou a sestrou. 

Ahoj,
 já jsem Helena. 

Už od narození mám
FH (familiární
hypercholesterolemii).



Některého jídla nemůžu jíst 
tolik a občas musím na 
kontrolu k panu doktorovi. 

Můžeš vyrůstat stejně jako 
ostatní a žít aktivně. 

Chtěla bych ti říct víc o FH a 
o tom, co FH znamená pro 
mě a mojí rodinu. 

Život s FH mi
nezpůsobuje
žádné
problémy



Familiární 
Hypercholesterolemii

FH je zkratka pro

hodně

= důležitý
  tuk v krvi 

řecké slovo, které
znamená krev

= rodi�ý

Nejsi v tom sám(sama), 
kromě tebe žije v Česku 
dalších asi 40 tisíc lidí s FH.

Většina lidí neví, že mají 
vysoký cholesterol, protože 
to nejde cítit nebo vidět. 



Cholesterol se vytváří v
tvém těle. Nějaký přijmeš
také v jídle. 

Existují dva typy
cholesterolu:

Lidé s FH mají příliš mnoho 
zlého cholesterolu. 

Ten někdy může ucpat 
velké tepny, které rozvádějí 
krev po těle. 

hodný
cholesterol HDL

LD L
zlý

Co je to
cholesterol?

=

=
cholesterol 
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Nakreslili jsme náš 
rodi�ý strom,
aby bylo vidět,
kdo má 

Jak to,
 že máš
  FH?
FH jsi zdědil(a) od
někoho ze své rodiny.
Je to podobné, jako když 
zdědíš barvu vlasů nebo 
očí po jednom z rodičů. 

Já i můj bratr máme FH 
stejně jako náš tatínek.

Babička

Tatínek

Babička

Dědeček

Dědeček

Helena Vilík Amálie

Maminka



Ty
Zkus nakreslit

tvůj vlastní 

rodi�ý strom...



Jíst zdravěji je důležité pro 
každého, nejen pro lidi s FH.

Snažím se jíst
hodně ovoce a

zeleniny
a méně
nezdravých
jídel. 

Naše rodina
ráda vaří. 



tipy na zdravé
Moje

jídlo
VÍC
zeleniny

ořechů

vody a čajů

libového masa, ryb a luštěnin

ovoce 
neslazených zakysaných
mléčných výrobků
brambor jako přílohy

=

MÍŇ
chipsů

bonbonů a čokolády

slazených nápojů

uzenin a tučného masa

sladkého pečiva
sušenek a cukrovinek,
hlavně s polevou a náplní
knedlíků a smažených jídel



Cvičit  k
až

dý 
den ti opravdu

Pohyb pomáhá 
zvyšovat hladiny 
hodného cholesterolu, 
který tvoje tělo 
potřebuje.

Moc ráda chodím na 
hodiny tance, brácha se 
sestrou rádi hrají fotbal. 

prospě je



Kouření škodí všem, 
obzvlášť ale lidem s FH.

Vyhýbej se zakouřenému
prostředí a nezačínej
s kouřením…



Léky ti pomůžou snížit 
hladiny zlého cholesterolu. 

Tvůj lékař tobě a tvým 
rodičům řekne, jaký druh 
léků potřebuješ a kdy bys je 
měl(a) brát.

Pokud máš nějaké nejasnosti, 
zeptej se rodičů, lékaře nebo 
zdravotní sestry. 

Je důležité, abys
léky opravdu
bral(a).



Můj tatínek, bratr a já 
pravidelně chodíme na 
odběry krve. To je 
způsob, jakým lékař 
může zkontrolovat naše 
hladiny cholesterolu. 

Někdo nemá odběry 
krve rád, ale trvá to 
jenom chviličku.

Když máš FH, je opravdu
důležité chodit na

pravidelné kontroly.



Jez zdravě

cvič

ber
předepsané

léky

++ = budeš
fit

Mít FH znamená, že tvoje tělo vyrábí 
příliš mnoho zlého cholesterolu. 



Ahoj! X

O životě s FH můžeš mluvit se

svým lékařem, zdravotní sestrou,

se svou rodinou a kamarády. 

Bylo fajn si s tebou 
povídat, ale teď už musím 
běžet na hodinu tance.



www.diagnozafh.cz

Telefon: +420 608 234 466

E-mail: komunikace@athero.cz
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Diagnóza FH je spolek pro pacienty 
s familiární hypercholesterolemií a 
jejich blízké. Pomáháme sdílet 
zkušenosti a řešit starosti s nemocí. 

Co děláme:

ve spolupráci s odborníky poskytujeme 
důležité informace o FH 

děláme osvětové kampaně o rizicích 
vysokého cholesterolu

motivujeme ke zdravému životnímu stylu

pomáháme těm, kteří nemohou dosáhnout 
na adekvátní léčbu FH

Stálým odborným partnerem spolku 
Diagnóza FH jsou Česká společnost pro 
aterosklerózu (www.athero.cz) a Sekce výživy 
a nutriční péče (www.sekce-vnp.cz). Podílely 
se i na přípravě této brožury. 


