Zápis ze schůze výboru ČSH 17.10. 2018 Český Krumlov

Přítomni (v abecedním pořadí): Ceral J., Cífková R., Filipovský J., Linhart A.,
Rosolová H., Souček M., Špinar J., Vítovec J., Widimský J.
Revizní komise: Mlíková Seidlerová J., Zelinka T., Monhart V.
----------------------------------------------------------------------------------------------1/ Kontrola zápisu z minulé schůze
Prof. Widimský zahájil schůzi.
2/ blok ČSH na kongresu ČIS v Brně
Členové Výboru konstatovali velkou účast lékařů na bloku ČSH v rámci kongresu ČIS v Brně.
3/nová doporučení dg. a léčby hypertenze ČSH, evropská doporučení /Widimský a výbor/
Prof. Widimský informoval členy výboru o publikování nových doporučení ČSH v aktuálním čísle
časopisu Vnitřní lékařství. Před vydáním je i kapesní verze doporučení ČSH.
Následně proběhla diskuse o českých a evropských doporučeních v léčbě hypertenze.
4/ Výroční konference Českém Krumlově/Widimský, Středová/
Profesor Widimský informoval o nadcházejícím kongresu v Českém Krumlově.
Kongres bude finančně pokryt, pozitivní je i vysoká účast / cca 800 osob/.
5/Thiazidová diuretika a riziko kožního karcinomu /diskuze, výbor/
Byla diskutována tato otázka díky nedávno publikovaným datům z dánského
registru,poukazujícím na možnost zvýšeného rizika kožního karcinomu při delším užívání
hydrochlorothiazidu. Výbor se nepřiklání v této chvíli k formulaci oficiálního stanoviska ČSH
díky sporné metodologii publikované studie. Navíc je v nedávných doporučeních ČSH uvedena
preference indapamidu a chlortalidonu oproti hydrochlorothiazidu na rozdíl od evropských
guidelines. Jistě je však vhodné zvážit - ve shodě s doporučeními EMA- poskytnutí informace o
možnosti existujícího zvýšeného rizika a adekvátní protekci proti UV záření všem pacientům
užívajícím hydrochlorothiazid.
6//blok ČSH na kongresu ČKS v Brně 2019 /výbor/
ČSH bude mít na Kongresu ČKS v Brně odborný blok v programu - 90 min. Program bude
finalizován na schůzi výboru 18.ledna 2019.
7/časopis HT a KV prevence /Widimský
Členové výboru se seznámili s novým číslem časopisu. Prof. Widimský poděkoval všem autorům a
agentuře Target-MD za rychlé a pečlivé zpracování všech textů.
8/ webové stránky ČSH /Mlíková Seidlerová/
Doc.Mlíková Seidlerová informovat o aktuální situaci webových stránek ČSH, jejich návštěvnost
zůstává na vysoké úrovni.

9/ESH aktuality – Letní škola hypertenze- Cífková
Prof. Cífková informovala o budoucí Letní škole hypertenze, která se bude konat v září 2019,
v Řecku. ČSH má nadále možnost nominovat dva účastníky.
10/ Hospodaření ČSH /Cífková/
Prof. Cífková předložila členům výboru přehled hospodaření za minulý rok. Byla konstatována
stabilní finanční situace.
11/Monografie Hypertenze
Výbor prodiskutoval a odsouhlasil plánované 5.vydání monografie Hypertenze v roce 2019.
Nová kniha by měla být představena na výroční konferenci v Mikulově 3-5.10.2019
Na příští schůzi výboru bude projednán detailní obsah.
12/ odborné akce ČSH v roce 2019:
3.4. 2019 XVII. Sympozium arteriální hypertenze, současné klinické trendy v Novoměstské radnici.
3-5.10.2019 výroční konference ČSH v Mikulově
/navíc bloky ČSH na kongresu ČKS a ČIS/

13/ schůze výboru v roce 2019:
18.1.2019, 3.4, 8.6 a 2.10.2019

Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
Předseda ČSH

zapsala: Hana Středová

