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Zápis ze schůze výboru České společnosti pro hypertenzi 12.10. 2011 

 

Přítomni (v abecedním pořadí): Cífková, Filipovský, Horký,  Monhart, Rosolová, Souček, Špinar, 

Vítovec, Widimský Jr. 

Revizní komise: Ceral, Seidlerová 

Omluveni: Linhart, Widimský sen. 

 

 

 

1. Zahájení, kontrola zápisu (prof. Filipovský) 

Schůzi zahájil prof. Filipovský, který přivítal přítomné. Zápis z minulé schůze byl přijat bez 

výhrad. 

 

2. Nadcházející konference v Mikulově (prof. Souček) 

Prof. Souček informoval o počtu zaregistrovaných účastníků: 510 lékařů, 100 sester, 80 

pracovníků vystavujících firem. Celkem se účastní 27 firem, bude prezentováno 26 sdělení 

lékařů, 18 sdělení sester, 11 posterů a proběhnou 3 symposia. Podle předběžných propočtů se 

zdá, že konferenci se podařilo finančně pokrýt, definitivní vyúčtování bude předloženo na příští 

schůzi výboru. 

 

3. Central European Meeting on Hypertension v Bratislavě (prof. Cífková) 

Na konferenci vystoupí významní zahraniční řečníci (např. prof. Mancia, prof. Narkiewicz),  

přihlášeno 500 účastníků, je spojena s výroční konferencí Slovenské hypertenzní společnosti. Na 

konferenci bude přednášet několik členů výboru ČSH. Abstrakta vyjdou v časopisu  Kidney and 

Blood Pressure Research, jsou přístupná na webu přes stránsky ČSH. Termín příštího 

středoevropského meetingu v ČR zatím není určen; až se uskuteční, bylo by ideální ho rovněž 

spojit s národní konferencí ČSH (navrhuje prof. Filipovský). 

 

4. Sympózium na Novoměstské radnici v roce 2012 (prof. Widimský jr.) 

10. ročník sympózia Arteriální Hypertenze se uskuteční 4. 4. 2012 na Novoměstské radnici 

v Praze. Program bude sestaven na příští schůzi výboru ČSH. Sborník přednášek vyjde již 
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tradičně v nakladatelství Triton a bude k dispozici na akci samotné. Případný zisk bude rozdělen 

mezi ČSH a 1. Lékařskou fakultu UK v Praze. 

 

5. Konference ČSH v r. 2012 (prof. Widimský jr.)  

Konference se bude konat v Českém Krumlově ve dnech 4. - 6. října 2012. Prof. Špinar upozornil 

na kolizi s termínem konání Alpe Adria Meeting v Bratislavě, nicméně většinou členů výboru 

bylo doporučeno ponechat již dříve stanovený termín, tj. v prvním týdnu v měsíci říjnu. 

 

6. Webové stránky společnosti, elektronická databáze členů (prof. Filipovský) 

Byly aktualizovány webové stránky. V současné době je možné monitorovat počet vstupů. Prof. 

Filipovský vyzval členy výboru, aby mu zasílali návrhy na další vylepšování webových stránky 

společnosti. Ty pak budou umístěny prostřednictvím paní Hany Středové 

(h.stredova@gsymposion.cz).  

Ve spolupráci se sekretářkou ČSH paní Bartošovou byla doplněna elektronická databáze členů 

společnosti, která nyní čítá cca 560 elektronických adres. Informace členům společnosti budou 

rozesílány převážně elektronicky. 

 

7. Nový tiskový materiál ČSH (prof. Filipovský, prof. Widimský jr.) 

Byla otevřena diskuse na téma vzniku nového odborného časopisu ČSH – byly dány návrhy na 

vydavatele – Solen, Tigis, Medical Tribune (kteří již předložili i finanční kalkulaci - 123 800,-Kč 

ročně). Proběhla živá diskuse o tom, zda další informační médium má byt pouze elektronické 

nebo též tištěné, které by bylo k dispozici rovněž v elektronické podobě. Tvář časopisu by měla 

být jak odborná, tak by měla informovat o životě společnosti. Proběhlo hlasování k návrhu na 

založení nového tiskového materiálu ČSH: 5 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování. Na příští schůzi 

výboru předloží konkrétní návrh prof. Filipovský a prof. Widimský jr.  

 

8. Hospodaření ČSH (prof. Cífková)  

Prof. Cífková referovala o stavu financí ČSH (podrobně bylo referováno na valné hromadě 

společnosti). I když nedochází k žádnému prudkému propadu financí, finanční rezervy se 

postupně zmenšují a je třeba zvažovat všechny investice. V tomto kontextu byla otevřena 

diskuse, zda ČSH má nadále platit poměrně vysoké poplatky časopisu Kidney and Blood 

Pressure Research, který je členskou základnou málo využíván. Na základě hlasování bylo 

rozhodnuto, že společnost zastaví tyto platby.  
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9. Aktivity ve spojitosti s ESH (prof. Cífková a prof. Filipovský) 

a. zimní škola hypertenze proběhne 12. - 19. února 2012 ve Sv. Mořici (byla již projednána 

podpora se společností Boehringer). Za účastníka byl navržen MUDr. Ondřej Petrák, PhD ze III. 

interní kliniky VFN v Praze. 

b. letní škola hypertenze – proběhne 15. - 21. září 2012 v Irsku. Za účastníka navržen doc. 

Miroslav Solař z VFN Hradec Králové. Další zájemci o Letní školu hypertenze ESH mohou 

zasílat žádosti na elektronickou adresu prof. Cífkové do 6.1.2012.  Součástí žádosti musí být 

stručný životopis žadatele a vyjádření přednosty/primáře, že uchazeč bude na akci uvolněn.  

c. propagace kongresu ESH v Londýně 

Kongres se koná od 26. do 29 dubna 2012. Bylo odsouhlaseno poskytnout elektronickou databázi 

členů ČSH organizátorům kongresu. 

d. afiliační dohoda s ESH 

ČSH uzavře tuto dohodu stejně jako ostatní národní společnosti. Podklady k podpisu dohody 

připraví výbor do konce roku 2011. 

e. kongres ESH 2018 

Do 15. ledna 2012 je možno se ucházet o pořádání kongresu ESH v roce 2018. Z diskuse 

vyplynulo, že patrně nebude zájem ze strany ČSH organizovat tuto akci v České republice. 

 

10.  Setkání s výborem ČKS (prof. Filipovský) 

Toto setkání proběhlo z iniciativy předsedy ČKS dne 11. října. Kromě ČKS a ČSH, kterou 

zastupovali prof. Filipovský, prof. Widimský jr. a prof. Cífková, se zúčastnili také představitelé 

České internistické, angiologické, kardiochirurgické společnosti a Společnosti intervenční 

radiologie. Bylo to první setkání tohoto druhu, bylo všemi stranami pozitivně hodnoceno. 

Debatovalo se o možnostech společného postupu v lékové politice, vůči pojišťovnám a také o 

sestavování programu výročních kardiologických sjezdů. 

 

11.  Rychlost pulzové vlny - nový výkon v sazebníku pojišťoven (prof. Filipovský) 

Po vyřízení náročné administrativy by tento výkon měl být zařazen od Nového roku do sazebníku 

pojišťoven. Bude možné jej provádět na specializovaných pracovištích, výkon je určen pro 

odbornosti vnitřní lékařství, kardiologie, angiologie, diabetologie a nefrologie. Výkon má 

prozatím ohodnocení 112 body, k tomu se ještě připočte amortizace poměrně drahého přístroje. 

Výbor se shodl na tom, že by bylo vhodné zařazení dalších výkonů do sazebníku, především 

Edukace pacienta s hypertenzí se zaměřením na domácí měření krevního tlaku a Edukace 

pacienta sestrou. 
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12. Otázky lékové politiky- vyjádření k Dopegytu (prof. Widimský jr.) 

Výbor ČSH  vypracoval  na žádost Ministerstva zdravotnictví písemné stanovisko k problematice  

potenciálního zrušení úhrady léku alfa-methyldopa (Dopegyt). Výbor ČSH konstatoval, že 

v současné době  je  alfa-methyldopa  velmi potřebným a prakticky  nenahraditelným lékem 

v léčbě těhotenské  hypertenze.   

 

13.  Stanovisko k žádosti Vědecké rady Lázní Poděbrady (prof. Filipovský) 

Prof. Filipovský informoval o dopisu Vědecké rady Lázní Poděbrady, v němž autoři žádají o 

podporu svého stanoviska. Chystá se redukce komplexní lázeňské léčby, jmenovitě vynechání 

edukačního pobytu u pacientů s nově diagnostikovaným diabetem mellitem a vynechání pobytu u 

pacientů s prognosticky závažnými rizikovými faktory ICHS. Vědecká rada navrhuje ponechat 

program ve zkrácené verzi, tj. v prvním případě ze 14 na 7 dní a ve druhém z 21 na 14 dní. Po 

důkladné diskusi výbor dospěl k názoru, že mu nepřísluší vyjadřovat se k edukaci diabetiků. O 

druhém návrhu hlasoval a většinou hlasů schválil podporu návrhu Vědecké rady, tj. zachování 

komplexní péče u nemocných s rizikovými faktory ICHS a její zkrácení na 14 dnů. 

 

14.  Nová doporučení, resp. doplnění stávajících – ve spolupráci se Společností 

všeobecného lékařství (prof. Filipovský, prof. Widimský jr.) 

Společnost všeobecného lékařství se obrátila na výbor ČSH s otázkou vytvoření nových 

doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze. Ve výboru převládá názor, že současná 

doporučení jsou postačující a nová by měla být vytvořena až po publikování evropských 

doporučení. S ohledem na  delší odstup od publikování evropských doporučení výbor nemá 

námitek proti vytvoření stručného materiálu reflektujícího text tzv. přehodnocení (reappraisal) 

léčby hypertenze z roku 2009.  

 

15.  Různé 

Prof. Monhart upozornil na výročí 100 let od narození prof. Jana Broda. Nefrologická společnost 

přišla s inicativou, aby prof. Brod byl navržen na státní vyznamenání In Memoriam. ČSH tento 

návrh podporuje. 

Příští schůze výboru se uskuteční 20. ledna 2012. 
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Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.   Zapsala Mgr. Hana Středová 

předseda ČSH 


