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Přítomni (v abecedním pořadí): R. Cífková, J. Filipovský, V. Monhart, H. Rosolová, M. Souček, 

J. Špinar, J. Vítovec, J. Widimský jr. 

Revizní komise: J. Ceral, J. Seidlerová 

Omluven: A. Linhart 

 

Zahájení, kontrola zápisu  

Prof. Filipovský shrnul aktivity od minulé schůze.  

Smlouva mezi ČSH a ESH („ESH Affiliation“): na základě rozhodnutí výboru při minulé schůzi 

byla zaslána oficiální žádost o podepsání smlouvy prof. P. Nilssonovi, vědeckému sekretáři 

ESH. 

Bylo vypovězeno předplatné časopisu Kidney and Blood Pressure Research pro nedostatek 

financí. 

Prim. Mařatkovi z lázní Poděbrady bylo zasláno podpůrné stanovisko ČSH ohledně  14- 

denních lázeňských pobytů z indikace intervence rizikových faktorů ICHS. 

Předsedovi České nefrologické společnosti prof. Tesařovi byl zaslán souhlas ČSH s návrhem 

na státní vyznamenání prof. Broda in memoriam k 100. výročí narození. 

 

Proběhlá konference ČSH v Mikulově 

Prof. Souček referoval o vysoké účasti na konferenci: 450 lékařů, 90 sester a zhruba  80 

pracovníků firem. Konference skončila se ziskem cca 400 000,-Kč. Výbor odsouhlasil finanční 

odměnu organizačnímu výboru akce a poděkoval prof. Součkovi za dobrou organizaci celé 

akce. 

 

Finanční situace ČSH  

Prof. Cífková prezentovala stav  financí společnosti. Od roku 2004, kdy ČSH obdržela část 

zisku z konání kongresu ESH/ISH v Praze, prostředky trvale ubývají. Byly diskutovány 

možnosti zlepšení situace. Budou osloveni současní i potenciální sponzoři společnosti s tím, 

že firmy, které soustavně podporují naši společnost, budou na webových stránkách ČSH 

zveřejněni jako generální partneři, hlavní partneři a partneři.  
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Další možnost je šetření na cestovném členů výboru (o větší částky jde hlavně při ubytování 

v Brně na kongresu ČKS – členové budou hledat jiné zdroje pro hrazení). 

Ne všichni členové ČSH platí členské příspěvky. Je třeba větší důslednosti v jejich vybírání. 

 

Proběhlý Central European Meeting on Hypertension v Bratislavě, informace o dalším 

meetingu 

Prof. Cífková referovala o dobré úrovni této akce, zvláště hodnotila vysokou úroveň 

přednášek  slovenských kolegů. ČSH byla dobře zastoupena několika předními řečníky. 

Další ročník se uskuteční v roce 2013, pravděpodobně v Srbsku. 

 

Sympózium na Novoměstské radnici 4. 4. 2012  

Prof. Widimský jr. referoval o stavu příprav. Jedná se už o jubilejní 10. ročník této velmi 

úspěšné akce. Byl dokončen odborný program, který bude vyvěšen na webových stránkách 

ČSH a firmy Galén – Symposion. Sborník příspěvků vypracovaný na základě přednášek vyjde 

opět v nakladatelství Triton, písemné texty do sborníku je nutné zaslat do konce února.  Po 

skončení symposia bude krátká schůze výboru ČSH. 

 

Program bloků ČSH na kongresu ČKS v Brně, 13. – 16. 5. 2012 

Výbor se dohodl na konání následujících bloků:  

1. Současné kontroverze velkých klinických studií s antihypertenzívy 

Blok České společnosti pro hypertenzi 

Předsedající: J. Filipovský, J. Vítovec 

R. Cífková: ALTITUDE 

M. Souček: ONTARGET 

J. Špinar: MOSES 

V. Monhart: ROADMAP 

H. Rosolová: ACCORD 

J. Widimský jr.: Klinické studie a důkazy o cílových hodnotách TK 

2. Renální denervace - nová naděje pro nemocné s těžkou hypertenzí 

Společný blok dvou pracovních skupin ČKS (Intervenční kardiologie, Arytmie a TKS) s Českou 

společností pro hypertenzi 

Předsedající: M. Táborský, P. Widimský, J. Widimský, J. Filipovský,  J. Václavík 
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Resistentní hypertenze – definice, klinické přístupy (J. Filipovský) 

Renální denervace – představení  metody (M. Táborský) 

Dvě kasuistiky renální denervace (P. Widimský) 

Komentář  ke kasuistikám z pohledu neinvazivního kardiologa (J. Václavík) 

Renální denervace - výsledky studií a možná úskalí  (J. Widimský) 

Společné stanovisko ČKS a ČSH k indikacím a provádění renálních denervací v ČR (P. 

Widimský, J. Filipovský) a panelová diskuse 

3. Genetika kardiovaskulárních onemocnění 

Společný blok České společnosti pro hypertenzi a Pracovní skupiny preventivní kardiologie 

ČKS 

Předsedající: R. Cífková, J. Filipovský 

Pavel Hamet (Montreal, Kanada): Pomůže nám genomika v predikci, prevenci a léčbě 

kardiovaskulárních nemocí včetně hypertenze?  

 

Světový den hypertenze (prof. Cífková) 

Heslo letošního dne hypertenze je Znej svůj krevní tlak. Jako každý rok se uskuteční tisková 

konference, a to 17. 5. 2012 v Hotelu Adria od 11:00 hod. Na otázky novinářům budou 

odpovídat: prof. Cífková, prof, Filipovský a prof. Widimský jr. 

 

Výroční konference ČSH v r. 2012 v Českém Krumlově  

Hlavním organizátorem konference je prof. Widimský jr. Konference bude probíhat 

v městském divadle a v hotelu Růže. Struktura programu, zahraniční hosté a společenský 

program jsou v jednání. Zahraničním hostem, který již potvrdil účast, bude prof. Pacák z USA. 

Zdá se, že se podaří konferenci sponzorsky zajistit podobně jako v minulých letech. 

 

Program bloků ČSH na kongresu ČIS v Brně  

Prof. Souček referoval o tom, že pro ČSH jsou vyhrazeny dva devadesátiminutové bloky. 

Jejich náplň bude upřesněna na červnové schůzi výboru. 

 

Webové stránky ČSH 

Dr. Seidlerová z vlastní iniciativy připravila návrh webových stránek, které by byly inovovány 

po stránce obsahové i grafické. Výbor souhlasil, aby se ujala správy těchto stránek s tím, že je 
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třeba dořešit vlastnictví stávající domény. Prof. Filipovský bude jednat s firmou AstraZeneca, 

která sponzoruje webové stránky, o dalších podmínkách. 

 

Nový tiskový materiál ČSH  

Výboru byly představeny návrhy tří nakladatelství, která by byla ochotna vydávat časopis 

ČSH. Po diskusi byla na základě nabídek zvolena společnost Target MD.  Smlouva bude 

podepsána na dva roky. Navržený název časopisu je  Arteriální hypertenze a kardiovaskulární 

prevence.  Šéfredaktorem bude prof. Widimský jr., zástupci prof. Cífková a prof. Filipovský, 

členové redakční rady budou všichni členové výboru včetně čestných členů a revizní komise. 

Časopis bude informovat o akcích společnosti, o nejnovějších odborných poznatcích formou 

souhrnných článků a bude také otevřen publikování výsledkových sdělení, která budou 

recenzována. Bude mít také společenskou rubriku. Financování kompletně zajistí nakladatel 

ze sponzorských příspěvků. 

 

Aktivity ve spojitosti s ESH – zimní a letní škola hypertenze  

Na absolvování zimní školy hypertenze byli navrženi MUDr. Petrák. Na letní školu je možno 

se přihlásit u prof. Cífkové do 30. dubna. Kromě motivačního dopisu je nutno přiložit 

životopis v angličtině a souhlasné stanovisko přednosty pracoviště žadatele. 

 

Nová doporučení ČSH 

Byla znovu otevřena otázka českých doporučení. Vydání nových evropských doporučení se 

totiž zpožďuje, vyjdou nejdříve v roce 2013. Po diskusi a hlasování bylo přijato, že výbor 

vypracuje aktualizaci platných českých doporučení z roku 2008. Předběžný text bude 

vypracován na jaře t.r., oponován na červnové schůzi výboru a poprvé prezentován na 

letošní výroční konferenci v Českém Krumlově. 

 

Provádění renálních denervací v ČR – společné stanovisko ČKS a ČSH  

Prof. Filipovský byl vyzván předsedou ČKS prof. Petrem Widimským k vypracování 

společného stanoviska k provádění renálních denervací v ČR. Za ČSH pracují na stanovisku 

prof. Monhart, prof. Widimský jr. a prof. Filipovský. Dokument má přesně vymezit, u jakých 

nemocných je možné klinicky indikovat tento výkon a kdy jde o výkon experimentální – 

v takové případě je nutné projednání příslušnou etickou komisí a podpis informovaného 
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souhlasu s výkonem z výzkumné indikace.  Společné stanovisko bude prezentováno poprvé 

na letošním sjezdu ČKS a otištěno v časopisu Cor et Vasa.  

 

 Rychlost šíření pulzové vlny a ev. další nové výkony v sazebníku pojišťoven 

Prof. Filipovský referoval, že zařazení výkonu Měření rychlosti šíření pulzové vlny do 

sazebníku pojišťoven bylo opět odloženo. Podle telefonických informací získaných na 

příslušném odboru MZ by výkon měl být zařazen do kompletně inovovaného sazebníku, 

který bude platit od začátku r. 2013. Dále byly diskutovány výkony lékařské a sesterské 

edukace. Edukace v oboru hypertenze je důležitá např. kvůli nácviku samoměření TK 

pacientem.  Zatímco diabetologie má samostatné dobře hodnocené výkony, ostatní interní 

odbornosti je nemají. Existuje univerzální výkon č. 09523: Edukační pohovor lékaře 

s nemocným či rodinou. Má hodnotu 120 bodů, jeho kódování je však podmíněno podpisem 

edukovaného v dokumentaci, stvrzujícím provedenou edukaci (tak tomu není u edukace 

diabetika). Podle sdělení příslušné pracovnice na MZ je tendence ke sjednocení výkonů, 

nikoli štěpení. Proto nejlepší cestou by bylo postupovat společně s dalšími společnostmi, 

především Českou internistickou společností, a vyjednat lepší podmínky pro společný 

edukační kód v interní medicině. Jednání se ujme prof. Filipovský. 

 

Noví členové ČSH 

Výbor schválil přijetí nových členů do ČSH. Jsou jimi Mgr. Šárka Doležalová, IKEM – PEM, 

Praha, MUDr. Zuzana Honetschlägerová, IKEM – PEM, Praha, MUDr. Josef Roh, OSVČ, 

Kojetín, Bc. Alexandra Sporková, Ph.D., IKEM – PEM, Praha, Mgr. Varcabová Šárka, IKEM – 

PEM, Praha, Mgr. Alžběta Vojtíšková, IKEM – PEM, Praha, MUDr. Eva Kociánová, 1.interní 

klinika, FN Olomouc, Mgr. Michal Behuliak, Fyziologický ústav AVČR, Praha, MUDr. Hana 

Munteanu, Interní klinika, FN Brno, MUDr.Alena Staňková, kardiologie, Pardubická Krajská 

nemocnice, MUDr. Igor Nykl, Kardiocentrum, Třinec – Podlesí.  

 

Nadcházející ročník soutěže o nejlepší práce ČSH 

Soutěž je stejně jako v předchozích letech sponzorována firmou Servier. Mohou se do ní 

přihlásit autoři do 40 let, kteří publikovali své práce v období od 1.4.2011 do 31.3. 2012. 

Termín přihlášky je do 30. 4. 2012. Vítězi jsou honorováni (1. místo – 40 000,-Kč,  2. místo -  

30 000,-Kč,  3. místo – 20 000,-Kč). Přihlášky je nutno zaslat prof. Widimskému jr. 



 6 

 

Různé 

Dosavadními členy Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv byli za naši společnost 

prof. Widimský jr. a prof. Cífková. Výbor souhlasí s prodloužením jejich mandátu. 

Poplatky za členství v Evropské společnosti pro hypertenzi (a u některých v Mezinárodní 

společnosti pro hypertenzi) budou členům výboru a revizní komisi uhrazeny hromadně – 

zodpovídá prof. Cífková. 

Byla nově konstituována redakční rada časopisu Cor et Vasa. Za ČSH byli jejími členy 

jmenováni prof. Filipovský  a prof.  Widimský jr. 

Další schůze se uskuteční dne 4. 4. 2012 v Praze. 

 

Prof. MUDr. Jan Filipovský,CSc.                                                        Zapsala Mgr. Hana Středová  

Předseda ČSH 

 

 


