Zápis ze schůze výboru ČSH 18. 1. 2013
Přítomni (v abecedním pořadí): R. Cífková, J. Filipovský, V. Monhart, M. Souček, J. Vítovec,
J. Widimský jr.
Revizní komise: J. Seidlerová
Omluven: J.Ceral, K. Horký, A. Linhart, H. Rosolová, J. Špinar, J.Widimský
Zahájení, kontrola zápisu
Prof. Filipovský zahájil schůzi výboru. Zápis minulé schůze byl přijat bez výhrad.
Proběhlá konference ČSH v Č. Krumlově, vyúčtování
Prof. Widimský i Filipovský hodnotili proběhlý kongres kladně jak po odborné, tak
společenské i organizační stránce.
- 650 účastníků (450 lékařů, 100 sester, 100 zástupců firem)
- kongres skončil s finančním ziskem 510 627,-Kč
- byla odsouhlasena finanční odměna organizátorům akce
Finanční situace ČSH, partneři ČSH
Prof. Cífková informovala o nákladech a výdajích ČSH za rok 2012.
Členské příspěvky stále neplatí v termínu část členů společnosti. Bude rozeslán
dopis „ neplatičům“ s výzvou o zaplacení ke stanovenému datu.
Bylo navrženo dle možností oslovovat neplatiče na výročních konferencích, bude od
nich vybírán registrační poplatek v plné výši. Jinak je finanční situace ČSH
stabilizovaná.


Partneři ČSH
Prof Filipovský předložil návrh dle dohodnutých kategoriií na partnery ČSH, kteří
budou kromě jiného uvedeni na webových stránkách ČSH.
Generální partneři: Abbott, Servier, Sanofi-Aventis Zentiva, Boehringer Ingelheim
Hlavní partneři: AstraZeneca, ProMed, Krka. Teva - v jednání Sandoz,
Partneři: Glenmark, Celimed, - v jednání Medtronic, Merck, Richter Gedeon
Společnostem byla rozeslána smlouva o partnerství.

Sympózium na Novoměstské radnici 3. 4. 2013
Prof. Widimský předložil návrh odborného programu na toto symposium, který byl
schválen. Stručný text přednášek vyjde opět v monografii v nakladatelství Triton.
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Deadline pro zasílání textů přednášek na emailovou adresu jwidi@lf1.cuni.cz je
1.3.2013.
Konference Slovenské hypertenzní společnosti
Prof. Filipovský informoval o Konferenci SHS, která se bude konat 11. – 13. dubna
2013 v Nízkých Tatrách. ČSH byl nabídnut 60-90 min. blok v odborném programu,
který bohužel nebude možné vzhledem k časovým možnostem přednášejících
naplnit. Prof. Filipovský napíše omluvný dopis předsedkyni SHS doc. Filipové.
Central European Meeting on Hypertension
Informaci podala prof. Cífková. Akce se konala každý lichý rok na podzim, nyní byla
odložena. Příští meeting se bude konat v r. 2014 pravděpodobně v Bělehradu.
Program bloků ČSH na kongresu ČKS v Brně, 4. – 7. 5. 2013
Byl vytvořen návrh na 

Společný blok ČKS + ČSH: 60 min -renální denervace – schválení přednášek



Samostatný blok ČSH (60 min)
Doprovodná medikace u hypertenze (předsedající K. Horký, J.Vítovec) trvání
10 minut přednáška + 5 minut diskuse
NSAID (V.Monhart), inhibitory xantinoxidázy (J.Špinar), statiny (H.Rosolová),
antiagregační léčba (R.Cífková).

Světový den hypertenze: Healthy Heart Beat – Healthy Blood Pressure
Prof. Cífková navrhla uspořádat v rámci Světového dne hypertenze (17. 5.2013)
tiskovou konferenci 15. 5. 2013 ve 12.30hod
„Od vysokého krevního tlaku přes poruchy srdečního rytmu až k mozkové mrtvici“
-

Jak měřit pulz, pravidelný x nepravidelný pulz

-

Nedostatečná léčba, nová antikoagulancia –

Přednášející - prof.Filipovský (úvod hypertenze a FiS), prof. Cífková (konkrétní data
a léčba). Bude osloven sponzor (firma Boehringer Ingelheim) s dotazem, zda uhradí
náklady.
Výroční konference ČSH 2013 v Mikulově
Prof. Souček informoval o přípravách XXX. Konference ČSH, která proběhne ve
dnech 19. – 21. září 2013 v Mikulově. Akci po organizační stránce zajišťuje
společnost Meritis. V rámci odborného bloku Preventivní kardiologie bude zařazeno
symposium „100 let od vzniku cholesterolové hypotézy“.
2

Proběhla diskuse na výběr lokality pro příští kongres ČSH 2014 (Mariánské Lázně x
Český Krumlov, Olomouc v roce 2015?) – rozhodnutí odloženo na příští schůzi
výboru.
Sjezd České a Evropské internistické společnosti v Praze 2. – 5. 10. 2013,
Prof. Widimský informoval o přípravě Kongresu ČIS a EFIM 2013. Bližší informace o
evropském kongresu jsou na webu www.efim2013.org.
V programu kongresu ČIS bude organizován jeden blok ČSH, v kongresu EFIM dva
bloky o hypertenzi. Program za ČSH bude dohodnut na příští schůzi.
Překlad a souhrn evropských guidelines pro Cor et Vasa
Doporučení ESH vyjdou v červnu 2013, Česká kardiologická společnost oslovila prof.
Widimského jr., prof. Špinara a prof. Filipovského, aby doporučení přeložili a zkrátili
na 5000 slov (kromě tabulek a grafů). Tato zkrácená verze vyjde v časopisu Cor et
Vasa. Oslovení tuto nabídku přijali.
Česká doporučení vyšla v plné verzi v časopisech Vnitřní lékařství, Hypertenze a KV
prevence, dále na webových stránkách ČSH. Kapesní verze jde již do tisku, bude
distribuována účastníkům Symposia Arteriální hypertenze a sjezdu ČKS, bude
rozesláno i všem členům ČSH. Výtisky budou k dispozici i na akcích na stánku ČSH.
Časopis Hypertenze a KV prevence
Prof. Widimský informoval o přípravě dalšího čísla časopisu. Deadline pro zaslání
příspěvků do 31. 3. 2013.
Předběžný obsah tvoří: Ohlédnutí za Krumlovem, Letní škola hypertenze, cena ČSH,
výsledky studií, lékové profily, Stanovisko ČSAT k novým lipidovým guidelines,
Lékové interakce statinů, Dietní léčba u dyslipidemií aj.
Webové stránky ČSH
MUDr. Seidlerová odprezentovala novou grafickou úpravu webových stránek
www.hypertension.cz . Bude zřízen oboustranný prolink na stránky intranetu ČIS a na
aktivitu STOB.
Byla odsouhlasena odměna MUDr. Seidlerové za přípravu webových stránek.
Elektronické volby do výboru ČSH
Na podzim letošního roku proběhnou volby do výboru ČSH. Proběhla diskuse, zda již
tyto volby mají být uskutečněny elektronickou formou. Výbor ČSH se přiklání
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k názoru, že díky existujícím stanovám ČSH je nutno zatím ponechat starý způsob
voleb, alespoň pro letošní rok.
Zimní a letní škola hypertenze
-

Zimní škola Hypertenze- Sv. Mořic – 3.-10.3.2013 – navržený účastník MUDr.
Wohlfahrt

-

Letní škola hypertenze - 21. - 27. září 2013, Porto, Portugalsko, přihlášky je nutno
zaslat prof. Cífkové do 30. dubna 2013 (navržen dr. T. Indra, Praha, dále se
přihlásil dr. Šnorek České Budějovice).

Nadcházející ročník soutěže o nejlepší práce ČSH
Prof. Widimský informoval o pravidlech, která zůstávají nezměněna pro nadcházející
soutěž o nejlepší práce ČSH. Ceny jsou podporovány společností Servier.
Deadline pro přihlášky 31.3.2013, věková hranice prvního autora je do 40 let.
Žádost praktických lékařů o nasmlouvání kódu pro ambulantní monitorování krevního
tlaku
Nositelem kodu je ČKS, prof. Filipovský i většina dalších přítomných členů výboru
vyjádřili k této žádosti negativní stanovisko, které je totožné se stanoviskem ČKS.
Prof. Filipovský toto stanovisko napíše předsedovi ČKS prof. Petru Widimskému.
Argumenty proti zavedení ABPM jsou možné nadměrné indikace, které mohou řadu
nemocných odradit od léčby hypertenze, možné použití nevalidizovaných přístrojů,
interpretace výsledků a dobrá dostupnost vyšetření ve většině oblastí ČR.
Nové vydání Monografie hypertenze
Do této monografie přispějí členové výboru ČSH- deadline dodání příspěvků je do
konce října 2013.

Iniciativa STOB
výbor odsouhlasil podporu ČSH aktivitám iniciativy STOB. Prof. Souček byl požádán,
aby dodal materiály o metabolickém syndromu, obezitě a hypertenzi PhDr. Málkové,
vedoucí iniciativy STOB, aby je použila pro osvětu zaměřenou na laickou veřejnost.
Noví členové ČSH
Výbor schválil přijetí nových členů ČSH: MUDr. Novák (Ústí nad Labem), MUDr.
Kubrycht (Pardubice)
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Různé


Proběhl Kulatý stůl České kardiologie z iniciativy ČKS – za ČSH se zúčastnili
J. Filipovský, R. Cífková, - probírala se problematika sdílení kódů,
dostupnosti a preskripčních omezení některých léků. Jednání bylo
konstruktivní, byli přítomni zástupci VZP + MZČR. Je v plánu tuto akci pořádat
pravidelně.



PWV – kód se neobjevil v novém seznamu výkonů, přestože byl schválen.
Nyní uvádějí pracovníci MZ ČR, že výkon bude v seznamu výkonů platném od
r. 2014.



Příští schůze výboru 21. 6. 2013, místo bude určeno.

Prof. MUDr. Jan Filipovský

zapsala: H. Středová

Předseda ČSH
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