Zápis ze schůze výboru ČSH 23. 6. 2012
Přítomni (v abecedním pořadí): R. Cífková, J. Filipovský, K. Horký, A. Linhart, V.
Monhart, H. Rosolová, M. Souček, J. Špinar, J. Vítovec, J. Widimský jr., J.Widimský
Revizní komise: J. Seidlerová
Omluven: J. Ceral
Zahájení, kontrola zápisu
Prof. Filipovský zahájil schůzi a pogratuloval prof. Monhartovi a prof. Součkovi
k významným životním výročím.
Zápis z minulé schůze byl přijat bez výhrad.
Aktualizace doporučení ČSH
Proběhla diskuse a připomínky k aktualizaci doporučení ČSH, která byla předem
členům výboru rozeslána. Další úpravy budou na společném setkání dne 11.7.
v Praze. Doporučení ČSH budou veřejně oponována na konferenci ČSH v Českém
Krumlově a poté budou vydána v časopisu Vnitřní lékařství. Vyjdou také jako
suplement časopisu ČSH.
Nadcházející konference ČSH v Českém Krumlově
Prof. J. Widimský představil návrh odborného programu, který byl po podrobné
diskusi odsouhlasen. Program byl hned po jeho finalizaci vystaven na webových
stránkách ČSH.
Program bloku ČSH na kongresu ČIS
Prof. M. Souček informoval o bloku ČSH v odborném programu kongresu ČIS ve
dnech 24.-27. října v Brně. Dvouhodinový blok připraví společně ČSH a Pracovní
skupina preventivní kardiologie České kardiologické společnosti, předsedat budou K.
Horký a J. Špinar. Program:
R. Cífková: Evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění –
novinky ve stratifikaci rizika, v nefarmakologické a antiagregační léčbě (15+5 min.)
H. Vaverková: Dyslipidémie a diabetes ve světle nových doporučení pro prevenci
KVO (25+5 min.)
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J. Filipovský: Nová doporučení ČSH pro diagnostiku a léčbu hypertenze (30+10 min.)
J. Widimský jr.: Ovlivnění mortality pomocí blokátorů renin-angiotenzinového
systému (10+5 min.)
A. Linhart: Současné postavení centrálních antihypertenzív (10+5 min.)
Celkové trvání bloku je 120 minut.
Proběhlý sjezd ČKS v Brně, proběhlé sympózium na Novoměstské radnici,
Světový den hypertenze 17.5.
Prof. Filipovský kladně zhodnotil již konané akce akce ČSH za minulé období.
Poděkoval profesoru Widimskému jr. za organizaci velmi úspěšného jubilejního – již
desátého – sympózia Arteriální hypertenze na Novoměstské radnici v Praze. Dále
byly předány výboru články, které vyšly jako odezva na tiskovou konferenci ke
Světovému dni hypertenze.
Dále prof. Filipovský poděkoval organizátorům kongresu ČKS v Brně za zařazení
odborného bloku ČSH do odborného programu a organizaci celého kongresu.
Ceny firmy Servier
Prof. Widimský informoval o došlých žádostech o cenu za nejlepší práci
publikovanou časopise s“ impact faktorem“ ve věku do 40 let. Cena je podporována
společností Servier. Výbor navrhl udělit 1. cenu dr. P. Wohlfahrtovi, 2. cenu dr. J.
Václavíkovi, o 3. cenu se rozdělí dr. M. Behuljak a M. Felšöci. K cenám náleží
finanční odměna- 1. místo 40 000 Kč, 2. místo 30 000 Kč, 3. místo 2x 10 000 Kč.
Časopis ČSH
Prof. Widimský představil první číslo nového časopisu Hypertenze a kardiovaskulární
prevence. Po jeho vydání a distribuci členům společnosti bylo také vystaveno na
webových stránkách ČSH. Na obálce časopisu by se měla objevit webová adresa
ČSH. Výbor se shodl na tom, že první číslo je kvalitní, a diskutoval o náplni druhého
čísla. Navrhl do obsahu nového čísla: a) upoutávky na akce ČSH, b) článek o
betablokátorech - příspěvek napíše prof. Linhart, c) Aliskiren (proč „ umřel“?) - článek
prof. Cífková d) rozhovor s prof. Monhartem e) LCZ696 – duální inhibitor AT1
receptorů a neprilyzinu – napíše prof. Vítovec. Termín pro zaslání příspěvků do 1.9.
V časopise budou publikována abstrakta Kongresu ČSH v Českém Krumlově.
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Hospodaření ČSH
Prof. Cífková informovala výbor o hospodaření společnosti za minulé období. Daňová
povinnost za loňský rok nevzniká. Hospodaření bude podrobněji rozebráno na Valné
hromadě v Č. Krumlově. Výbor doporučil, aby pro příští roky byly jasněji stanoveny
termíny pro zaplacení členských příspěvků – např. do konce června – dále
odsouhlasil odměny sekretářkám společnosti a paní Mgr. Středové ve stejné výši
jako v minulých letech.
Partneři ČSH
Prof. Filipovský informoval o průběžných jednání se sponzory společnosti ČSH,
navrhl definitivní rozdělení na kategorie dle výše podpory na Generální partner,
Hlavní partner a Partner. Jednotliví členové výboru byli pověřeni oslovit další
potenciální partnery.
ESH: Letní škola 2012, zimní škola 2013
Prof. Cífková podala informaci, že zimní škola hypertenze proběhne v termínu
3 .- 10 . 3. 2013 ve Sv. Mořici. Výbor projedná kandidáty na své schůzi 3. října
v Českém Krumlově.
Konference ČSH v roce 2013
Prof. Souček jako odborný garant nadcházející konference ČSH oznámil datum
konání, a to 18.- 21. září 2013 v Mikulově.
Elektronické stránky ČSH
MUDr. J. Seidlerová informovala o změnách a průběžné správě el. stránek
společnosti. Navrhla mj., že příští volby do ČSH (podzim 2013) by se mohly konat
elektronicky; výbor se vyjádřil k návrhu kladně. Dále byla diskutována možnost
vydávat „menší“ doporučení na přesně vymezená témata, např. endokrinní
hypertenze, echokardiografické vyšetření u hypertonika apod. a umisťovat je na
webové stránky.
Kulatý stůl České kardiologie 28. 11. 2012
Prof. Filipovský informoval o připravovaném setkání České kardiologické společnosti,
na které byli pozváni členové výboru ČSH. Je plánováno, že jednání se zúčastní i
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zástupci zdravotních pojišťoven. Jednání se uskuteční 28. listopadu 2012. Navržená
témata k diskusi za naši společnost jsou: a) provádění renálních denervací v ČR, b)
léková politika: úhrada antihypertenzních léků, které mají speciální indikace
(eplerenon), udržení léků se speciálními indikacemi na trhu (např. metyldopa) nebo
jejich znovuuvedení na trh (např. chlortalidon, amilorid), c) podpora domácího měření
TK pojišťovnami, d) hrazení výkonů, které jsou žádoucí u nemocných s chronickými
KV nemocemi: např. edukace, vyhodnocení domácího měření TK.
Úhrada antihypertenziv pojišťovnami
Prof. Widimský jr. informoval o situaci týkající se úhrady některých antihypertenziv
pojišťovnami.
Noví členové ČSH
Výbor ČSH odsouhlasil přijetí nových členů (přihlásili se v době od ledna 2012): Dr.
Felšöci (Brno), dr. Krajčoviechová (Praha), dr. Gruberová (Brno), dr. Lorinczová
(Košice, Slovensko), dr. Stará (Havlíčkův Brod), dr. Šnorek (České Budějovice).
Různé
Prof. Widimský st. připravuje novou monografii o hypertenzi a přizval kolektiv výboru
ČSH ke spoluautorství. Členové ČSH poděkovali za tuto nabídku a rádi ji přijali.
Galérie Milénium se obrátila na prof. Filipovského s nabídkou vytvořit speciální
fotografie představitelů ČSH, které se nejvíce zasloužily o rozvoj společnosti, a
zařadit je do galérie významných českých osobností. Výbor vyjádřil souhlas a
navrhuje, aby do této galérie byli zařazeni všichni její minulí předsedové od založení
Komise pro hypertenzi při ČKS, tj. prof. Widimský st., prof. Horký, prof. Cífková a
prof. Widimský jr.

Prof. MUDr. Jan Filipovský

zapsala: Hana Středová

Předseda ČSH
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