Zápis ze schůze výboru České společnosti pro hypertenzi 25. 6. 2011
Přítomni (v abecedním pořadí): Cífková, Filipovský, Horký, Linhart, Monhart, Rosolová,
Souček, Špinar, Vítovec, Widimský Jr.
Revizní komise: Ceral, Seidlerová
Schůzi zahájil prof. Filipovský, který přivítal přítomné.
Hypertenzní výbor popřál prof. Vítovcovi vše nejlepší k jeho významnému životnímu jubileu.
1. Kontrola zápisu z minulého výboru – bez připomínek.
2. Program bloku ČSH na kongresu ČIS.
Tématem budou klasická antihypertenzíva – diuretika a betablokátory, o jejichž roli se dnes příliš
nediskutuje.

Předsedající: M. Souček, K. Horký
J. Špinar: Úvod: Beta-blokátory a diuretika v doporučeních léčby hypertenze
J. Vítovec: Beta-blokátory u hypertenze: současné kontroverze
J. Filipovský: Diuretika u hypertenze: současné kontroverze
Blok se bude konat v pondělí 26. 9. 2011 od 11.45 do 12.45 v hlavním sále Top Hotelu.
3. Nadcházející konference ČSH v Mikulově 13.-15.10.2011
Prof. Souček informoval výbor o zajištění konference:
- je již přihlášeno 257 účastníků z toho 186 lékařů a 71 sester
- aktivní účast: 26 přednášek, 7 posterů, sestry 21 přednášek
Předložil program jednotlivých bloků. Byl diskutován sobotní blok žhavých novinek (Hot
Topics). Témata navrhnou členové hypertenzního výboru do jednoho týdne. Dále bude možná
aktualizace po konferenci v Paříži.
Jsou zajištěny bloky pracovní skupiny srdečního selhání ČKS a pracovní skupiny preventivní
kardiologie ČKS.
Zahraniční hosté prof. K. Narkiewicz a prof. M. Reincke přislíbili účast a vystoupí v rámci
slavnostního bloku (témata přednášek jsou spánková apnoe, německý registr primárního
aldosteronizmu).
Sesterská sekce bude probíhat v 5 blocích vzhledem k velkému počtu přednášek.
Schůze výboru ČSH se bude konat ve středu 12. 10.2011 v 17 hod. Valná hromada ČSH bude
ve čtvrtek 13.10.2011 v 18 hodin.
Dále informoval o společenském programu po oba dny: první večer bude vystoupení dětského
folklórního souboru Palavánek, Palavěnka + cimbálová muzika Javorník, druhý den
vystoupení Petra Spáleného a Apollo band, poté diskotéka DJ Martina Hrdinky.
Problém je v zajištění finančního krytí konference, které je v současné době nedostatečné.
Prof. Souček byl pověřen dalším jednám s firmami a pořádající firmou Meritis.
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4. Cena České společnosti pro hypertenzi (ČSH) za nejlepší publikovanou originální práci za
období 2010-2011.
1. a 2. místo: Dr. M. Pintérová, Fyziologický ústav Akademie věd, Praha
Dr. J. Rosa, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK Praha
3. místo:
Dr. Z. Šomlóová, III. interní klinika 1. LF UK Praha
První dva získávají finanční ohodnocení 35 tisíc, za třetí místo je odměna 20 tisíc. Cena je
dlouhodobě sponzorována firmou Servier.
Pro další roky bylo navrženo nové rozložení sumy, která je k dispozici, tak, aby rozdíly mezi
jednotlivými místy nebyly tak velké (rozhodování o umístění je často obtížné): první místo
bude honorováno částkou 40 tis., 2. místo 30 tis., 3 místo 20 tis. Kč. Výbor schválil toto
rozložení, prof. Widimský Jr. byl pověřen, aby o tom informoval představitele sponzorující
firmy.
5. Central European Meeting on Hypertension, Bratislava, říjen 2011.
Za výbor ČSH se aktivně zúčastní konference J. Widimský Jr., J. Špinar, H. Rosolová, R.
Cífková.
6. ESH – novinky ve vztahu k ČSH.
Odborné akce pořádané českou společností budou moci užívat logo ESH poté, co ČSH
podepíše tzv. afiliační dohodu obdobně jako jiné národní společnosti.
Na letošním kongresu ESH v Miláně bylo přijato celkem 26 abstrakt českých autorů – řadíme
se k středně aktivním zemím.
Interní klinika LF v Olomouci získala statut „Hypertension Excellence Centre of the
European Society of Hypertension“ pod vedením dr. J. Václavíka. V České republice je tedy
v současné době sedm hypertenzních center akreditovaných Evropskou hypertenzní
společností.
Další konference ESH se budou konat v následujících městech: 2012 Londýn, 2013 Miláno,
2014 Atény, 2015 Miláno, 2016 Paříž, 2017 Miláno, nominace na rok 2018 je otevřena.
ESH zaštiťuje návrh prof. Zanchettiho na uspořádání studie SHOT (Stroke in Hypertension
Optimal Treatment Trial). Žádost o evropský grant nebyla úspěšná, ESH přesto chce studii
uskutečnit. Za Českou republiku přislíbila účast pracoviště prof. Cífkové (=národní
koordinátor), prof. Součka a prof. Filipovského. Byla diskutována možnost podpory těchto
center Českou hypertenzní společností.
ESH nabízí každoročně výzkumné granty mladým pracovníkům. Bližší informace jsou na
webových stránkách ESH, termín podání návrhu je do konce kalendářního roku.
7. Bulletin ČSH.
Firma, která po léta sponzorovala náš časopis, se rozhodla odstoupit od sponzorství. Ve
výboru panuje shoda v tom, že bulletin je důležitou součástí aktivit naší společnosti. Proběhla
diskuse o tom, jaká má být jeho budoucí forma, zda primárně tištěná nebo zda ČSH se má
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více orientovat na elektronickou podobu. Prof. Filipovský a prof. Widimský Jr. byly pověřeni
výborem, aby hledali vydavatele a sponzora pro periodikum, které by bylo po obsahové
stránce nezávislé tak, jak tomu bylo dosud. V každém případě bude možné snížit počet
výtisků a podstatně redukovat náklady. Definitivní podoba informačního média bude záviset
také na názoru sponzora.
8. Letní a zimní škola ESH
Letní škola ESH 2011 se bude konat v září v Barceloně a zúčastní je jí dr. Vysočanová
z Kardiologické kliniky v Brně - Bohunicích a dr. Vaněk z II. interní kliniky v Plzni. Zimní
škola ESH 2012 bude uspořádána stejně jako loni ve Sv. Mořici. Ta je určena pracovníkům,
kteří již mají zkušenosti z práce v oblasti hypertenze. Návrhy na kandidáty je možno poslat do
konce října letošního roku prof. Cífkové.
9. Hospodaření.
Prof. Filipovský informoval o pozitivním výsledku konference v Mariánských Lázních. Zisk
činil 617 498 Kč a bude se dělit mezi ČSH, pracovní skupiny srdečního selhání a preventivní
kardiologie ČKS v poměru 3:1:1. Je třeba se i nadále maximálně snažit o pozitivní bilance
našich akcí, protože již dlouhodobě ubývají finanční rezervy společnosti. Stejně jako
v předchozích letech i v roce 2010 výdaje společnosti přesahovaly příjmy a nevznikla daňová
povinnost.
10. Sekretariát ČSH, odměny.
Prof. Filipovský navrhl paní Mgr. Hanu Středovou k zajištění sekretariátu hypertenzní
společnosti. Bude především přítomna na schůzích výboru a pořizovat zápis, dále zajistí
elektronickou komunikaci s členskou základnou a bude komunikovat s provozovatelem
webových stránek ČSH. Schváleno.
Finanční odměna byla odsouhlasena pro sekretářku prof. Filipovského, která povede stejně
jako dosud databázi členů ČSH a bude zajišťovat písemnou korespondenci se členy
společnosti, dále pro Mgr. Hanu Středovou a pro paní Havlovou, která bude pracovat jako
sekretářka pokladníka a zajistí stejně jako dosud provoz stánku ČSH.
11. Elektronické stránky hypertenzní společnosti.
Elektronické stránky nejsou pružně aktualizovány a nejsou dobrou vizitkou společnosti. Je
třeba se zamyslet nad jejich budoucí podobou, která souvisí také s výše uvedenou
problematikou bulletinu ČSH. Prof. Filipovský a prof. Widimský Jr. připraví koncepční
návrh, jak by měly stránky vypadat, do příští schůze výboru.
12. Konference ČSH v roce 2012 se uskuteční v Českém Krumlově, jejím hlavním
organizátorem bude prof. Widimský Jr. Termín konání je od 4. do 6. října 2012.
13. Noví členové ČSH: dr. Jiří Vaněk (Plzeň) - přijetí schváleno.

14. Různé.
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Proběhla tiskové konference v Praze a další akce v Brně a v Plzni k Světovému dnu
hypertenze (17. května 2011), tentokrát pod heslem „znát své hodnoty krevního tlaku“.
Informace o této problematice byly následně uveřejněny v denním tisku, rozhlasu a televizi.
Byla diskutována problematika předepisování aliskirenu. Nemocným, kteří mají hypertenzi
spolu s diabetickou nefropatií, může lék předepsat diabetolog a nefrolog. Česká nefrologická
společnost navrhla Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv rozšířit preskripční právo na internisty
a kardiology. Naopak při léčbě rezistentní hypertenze může lék předepisovat internista a
kardiolog a je vhodné, aby tuto možnost měl i nefrolog. ČSH podporuje tato stanoviska České
nefrologické společnosti.
Kardiologické dny proběhnou v nemocnici Na Homolce ve dnech 24. a 25. 11. 2011. ČSH
připraví programový blok v délce 90 minut.
Výbor České kardiologické společnosti pořádá výjezdní zasedání dne 12. 10. 2011 a zve na ně
představitele spolupracujících společností. Za ČSH se zúčastní prof. Filipovský a prof.
Widimský Jr.
Bylo diskutováno měření krevního tlaku v lékárnách. ČSH nemá námitky proti takovým
měřením, ale upozorňuje na to, že v lékárnách nelze dodržet správnou metodiku měření
krevního tlaku (poloha vsedě, tělesný a duševní klid atd.), a jde tedy vždy o orientační
hodnoty. K měření je nutné používat validizované přístroje.

Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.
Předseda ČSH

zapsal Prof. M. Souček, CSc.
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