Zápis ze schůze výboru ČSH 20. 6. 2015
Přítomni (v abecedním pořadí): Cífková R., Filipovský J., Linhart A., Monhart V., Rosolová H.,
Souček M., Špinar J., Vítovec J., Widimský J., jr.
Revizní komise:
Zelinka T.
Omluven:
Ceral J.
Host :
Doležal M. – společnost Target-MD
1. Úvod, kontrola zápisu (JF)
2. Nadcházející konference ČSH v Mikulově 1. – 3. 10. 2015 (MS)
Prof. Souček předložil členům výboru návrh odborného programu konference, který byl
podrobně diskutován. Přihlášených volných sdělení je méně než v uplynulých letech. Bude
uspořádán samostatný 60minutový blok Slovenské hypertenzní společnosti, dále vystoupí
v rámci slavnostního bloku prof. Pacák z USA a prof. Renata Cífková. Finanční pokrytí
konference se předběžně jeví jako dostatečné. Protože je však stále obtížnější sehnat
sponzory, bylo konstatováno, že na finančním zajištění by se měli podílet také představitelé
pracovních skupin ČKS Srdeční selhání a Preventivní kardiologie, neboť tyto skupiny jsou
spolupořadateli konference.
3.

Ceny společnosti Servier (JW jr.)
Prof. Widimský informoval o přihlášených pracích do soutěže o nejlepší publikovanou
originální práci v oblasti arteriální hypertenze, podporovanou společností Servier. Na prvém
místě se umístil dr. Rosa (III. Interní klinika VFN Praha), na druhém místě doc. Václavík
(Kardiologická klinika FN Olomouc), na společném třetím místě se umístili dr. Kujal a Bc.
Sporková (oba IKEM Praha). Slavnostní předání cen se uskuteční v průběhu konference ČSH
v Mikulově.

4. Program bloků ČSH na kongresu České internistické společnosti, 22. - 25. 11. 2015 (celý
výbor)
Výbor navrhl odborný blok České společnosti pro hypertenzi na Kongres ČIS v KCP.
ČSH připraví 60minutový blok s názvem Aktuality u hypertenze, předsedat mu budou J.
Filipovský a M. Souček. Zazní přednášky:
H. Rosolová: Cílové hodnoty krevního tlaku u nemocných s diabetem a hypertenzí
T. Zelinka: 24hodinové monitorování krevního tlaku - nová doporučení
J. Widimský jr.: Nefarmakologická léčba hypertenze v roce 2015
5. Již konané akce v roce 2015: Sympozium arteriální hypertenze na Novoměstské radnici v
Praze 1.4., Světový den hypertenze 17. 5., Výroční sjezd ČKS 24.-27.5. v Brně (JF, JW jr., RC,
HS)
Symposium Arteriální hypertenze na Novoměstské radnici bylo úspěšnou akcí, s tradičně
dobrou účastí, bylo dosaženo finančního zisku. Příští symposium proběhne dne 6. 4. 2016.
Ke Světovému dni hypertenze 17. 5. proběhla tisková konference dne 12. 5. 2015. Byla
diskutována výtěžnost celé akce, pořádání tiskové konference je finančně poměrně náročné a
mediální výstupy tomu zcela neodpovídají.
Na sjezdu ČKS v Brně byl blok ČSH na téma Sekundární hypertenze velmi úspěšný a byl jedním
z nejvíce navštívených. Bylo vysloveno poděkování Programovému výboru ČKS, který umisťuje
blok ČSH v dobrém čase a do vhodného velkého sálu (v letošním roce proběhl v Rotundě).
6. Konference ČSH v roce 2016 (JW jr.)
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Prof. Widimský, odborný garant akce, informoval o začátku příprav Konference ČSH, která se
bude konat 6. - 8. 10. 2016 v sále Městského divadla v Českém Krumlově. Konferenci bude
organizačně zajišťovat firma Galén Symposion.
7. Časopis Hypertenze a KV prevence, mediální výstupy aktivit ČSH (M.Doležal, JW jr.)
ČSH má smlouvu se společností Target-MD na vydávání časopisu Hypertenze a
kardiovaskulární prevence do konce roku 2016. Byla konstatována dobrá úroveň časopisu,
publikované články jsou aktuální a zajímavé. Časopis by mohl být oživen publikováním reakcí
na články od členů redakční rady i od čtenářů. Jarní číslo časopisu, vydané u příležitosti sjezdu
ČKS, vyšlo v nákladu 7000 výtisků. Časopis je distribuován členům ČSH, České společnosti pro
aterosklerózu a dále je k dispozici na sjezdu ČKS a na akcích praktických lékařů. Výbor vyjádřil
spokojenost s distribucí časopisu v takto hojné míře. Všechna čísla jsou po vydání také
k dispozici na webových stránkách společnosti. Časopis a firma Target-MD budou uváděny
mezi partnery a v programech akcí společnosti jako mediální partner ČSH. Příspěvky do
dalšího čísla časopisu, který vyjde u příležitosti konference v Mikulově, musí být zaslány do
poloviny září; byla diskutována náplň tohoto čísla. Výbor také diskutoval o vydávání
kongresových novin na svých konferencích a vyslovil s ním souhlas. Dále proběhla diskuse o
natáčení přednášek při akcích ČSH. Bylo dohodnuto, že toto natáčení je možné, ale pouze po
předchozím písemném souhlasu přednášejícího. Odkazy na tyto přednášky by pak byly
umístěny na webových stránkách ČSH.
8.

Tvorba „Praktických doporučení“ – diskuse (JF)
Prof. Filipovský navrhl tvorbu praktických doporučení, zaměřených na některé speciální
problémy diagnostiky nebo léčby hypertenze, event. tvorbu stanovisek obdobných tomu,
které bylo vydáno v loňském roce k renálním denervacím. Praktická doporučení by byla
nejprve vydána v rámci časopisu společnosti a poté umístěna na web společnosti jako
samostatný text do záložky s doporučeními, která je nejvíce navštěvovanou kapitolou našich
stránek. V každém čísle časopisu by měla být publikována minimálně jedna taková
doporučení. Výbor tento návrh přijal, jako první texty toho druhu byly navrženy příspěvky na
téma Jak echokardiograficky vyšetřovat nemocného s hypertenzí (prof. Linhart) a Praktická
doporučení k provádění ambulantního monitorování TK (doc. Zelinka). Protože praktická
doporučení by měla být vydána jménem výboru ČSH, výbor by měl být s nimi seznámen před
jejich vydáním. Prof. Filipovský připraví stručnou obecnou osnovu doporučení a rozešle ji
členům výboru.

9.

Elektronické stránky ČSH (JF)
Prof. Filipovský informoval o hojné návštěvnosti webových stránek ČSH www.hypertension.cz.
Jde o 1800 - 2000 vstupů měsíčně, nejvíce z Prahy. Nejvíce navštěvované části jsou odborná
doporučení, připravované akce ČSH, stránky pro pacienty.

10. Aktivity ESH (JF, RC)
O průběhu kongresu ESH v Miláně, včetně informace o složení nového výboru ESH ,
informovali prof. Cífková a prof. Filipovský. Příští kongres ESH se bude konat ve dnech 10. - 13.
6. 2016 v Paříži. Česká republika má t.č. 38 hypertenzních specialistů uznaných Evropskou
společností pro hypertenzi – jde o poměrně vysoký počet vzhledem k počtu obyvatel. Měli by
se periodicky reakreditovat, což je možné učinit prostřednictvím webových stránek ESH. Ty
jsou nově zřízeny a reakreditace je údajně snadná. Hypertenzním centrům excelence je
nabízena možnost participovat v projektech iniciovaných výborem ESH: Hypertenze a fibrilace
síní (koordinátor prof. Agabiti Rosei), Sledování domácího TK pomocí smartphonů (prof.
Parati), Registr fibromuskulární dysplázie (prof. Persu).
Na Letní školu hypertenze 2015, konané ve Vídni, byli navrženi MUDr. Jan Kvasnička a MUDr.
Lenka Kadlčková. Letní škola hypertenze 2016 bude v Sirmione (Itálie), další rok v Rumunsku.
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Nadační fond Pro vaše srdce ukončil činnost, již tedy nebude možná tato podpora účastníkům
Letní školy pro hypertenzi, podporu bude muset převzít ČSH.
11. Hospodaření ČSH, partneři ČSH (RC, JF)
Prof. Cífková předložila stav financí ČSH za uplynulý rok, bilance je vyrovnaná. Trvá problém
s úhradou členských příspěvků. Po upozornění dopisem je pak řada členů zaplatila. Někteří
partneři ČSH dosud nezaplatili příspěvky, které jsou smluvně zakotveny. Proto členové užšího
vedení ČSH budou kontaktovat představitele partnerů. Novým partnerem je firma Compek,
s kterou bude uzavřena smlouva na podzim. Výbor schválil obvyklou odměnu sekretářce
společnosti paní Bartošové z LF Plzeň.
12. Žádost firmy Richter Gedeon (JW jr., JF)
Výbor obdržel žádost firmy Richter Gedeon o vyjádření k ODTD lisinoprilu ve fixní kombinaci lisinopril
/ hydrochlorothiazid. Denní terapeutická dávka (ODTD) lisinoprilu byla stanovena Státním ústavem
pro kontrolu léčiv (SUKL) na 20 mg. Na základě dostupných materiálů je patrné, že 2/3 pacientů jsou
léčeny dávkou 5- 10 mg lisinoprilu /den. Výbor ČSH došel k závěru, že je logické, aby ODTD
lisinoprilu byla stanovena ve fixní kombinaci s HCHT v síle 10 mg/12,5 mg HCHT. Výbor ČSH připraví
v tomto smyslu oficiální stanovisko ČSH, které zašle SUKLu.
13. Vztah ČSH k partnerům prodávajícím tonometry – jakou formou má společnost doporučovat
přístroje (JF)
Výbor projednal podnět týkající se způsobu, jakým je prezentováno doporučení ČSH k užívání
tonometrů. Bylo konstatováno, že výbor musí věnovat větší pozornost tomu, jak prodejci doporučení
ČSH používají. Ve smlouvě s partnerem dodávajícím tonometry na český trh je uvedeno, že partner
smí používat k propagaci tonometrů text „Česká společnost pro hypertenzi doporučuje pravidelné
měření krevního tlaku klinicky ověřenými přístroji“ nebo „Česká společnost pro hypertenzi
doporučuje pravidelné měření krevního tlaku“. Pokud chce kterýkoli partner použít jméno a logo
ČSH jiným způsobem, musí o tom nejprve komunikovat s jejím výborem.
14. Spolupráce s ČLS JEP (JF)
Prof. Filipovský obdržel dopis od prof. Svačiny, nového předsedy ČLS JEP, s návrhem uzavřít
smlouvu o spolupráci mezi oběma společnostmi. Po podrobné diskusi výbor došel k závěru, že
ČSH se rozhodně nebrání spolupráci, ale nevidí t.č. nutnost uzavírat smluvní vztah. Formu
spolupráce je možné dále upřesňovat, předpokládáme vzájemnou komunikaci při řešení
konkrétního problému. Prof. Filipovský odpoví prof. Svačinovi v tomto duchu.
15. Stanovy ČSH – diskuse (JF)
Výbor ČSH diskutoval o znění stanov společnosti. V nich je uveden text ve znění: „Funkční
období pro členy výboru i předsedu je tříleté. Předseda smí zastávat tuto funkci maximálně
dvě funkční období.“ Prof. Filipovský navrhl, aby text byl upraven následovně: „Funkční
období pro členy výboru i předsedu je tříleté. Předseda smí zastávat tuto funkci maximálně
dvě po sobě následující funkční období.“ Důvodem je fakt, že ČSH je poměrně malou
společností, a pokud by nebylo možné, aby osoba, která již v minulosti funkci předsedy
vykonávala, se po uplynutí funkčního období jiného předsedy znovu ucházela o předsednictví,
společnost by se mohla dostat do personální nouze. Další navržená změna se týká průběhu
voleb. Text „Volby členů výboru i revizorů jsou korespondenční, dvoukolové, tajné a přímé“
bylo navrženo změnit na „Volby členů výboru i revizorů probíhají korespondenční nebo
elektronickou formou, jsou dvoukolové, tajné a přímé“. Výbor hlasoval o těchto změnách a
přijal je všemi devíti hlasy. Tyto změny budou předneseny na podzimní valné hromadě
společnosti ke schválení členskou základnou.
16. Noví členové ČSH
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Výbor schválil přihlášky do ČSH pěti lékařů: K. Lábr (Brno), M. Adámková (Ústí nad Orlicí), L.
Kadlčková (Praha), A. Oplatková (Praha), M. Kamasová (Olomouc). V období od poslední
schůze se odhlásilo pět členů. Členská základna tak zůstává stabilní a čítá cca 650 členů.
17. Různé
Prof. Filipovský informoval, že Měření rychlosti pulzové vlny bylo přijato jako nový výkon
v sazebníku zdravotnických výkonů pod č. 11112, a to s platností od ledna 2015 pro
odbornosti interna, kardiologie, angiologie. Pokud zdravotnické zařízení chce tento kód
používat, musí jej mít nasmlouván s pojišťovnami. Podle dostupných informací pojišťovny
zatím odmítly nasmlouvat kód ve všech případech, kdy žádost byla podána. Je nutno podávat
žádosti opakovaně, prof. Filipovský připraví podrobné zdůvodnění, které lze k žádosti použít, a
rozešle je členům výboru i dalším případným zájemcům.
Další zasedání výboru ČSH bude ve středu 30. září v Mikulově od 17 hodin, dále ve dnech 22. 23. 1. 2016 a další 24. - 25. 6. 2016.
Aktualizované stanovisko ČSH k renálním denervacím právě vychází v časopisu Cor et Vasa.
Výbor vyjádřil podiv nad dlouhou dobou od zaslání do redakce do vydání stanoviska.
Prof. Widimský jr. poděkoval všem spoluautorům za další vydání monografie hypertenze
z roku 2014, která se umístila na 1. - 2. místě v soutěži ČIS. Prof. Widimský jr. poděkoval
rovněž autorům článků ve slavnostním čísle časopisu Vnitřní lékařství, věnovanému životnímu
jubileu prof. Widimského sen.
18. Studie AutoTK
Prof. Filipovský informoval o průběhu této nezávislé studie věnované automatickému měření
TK ve zdravotnickém zařízení. Všichni členové výboru, kteří projevili zájem, byli postupně
osloveni. V současné době studie probíhá v Plzni (zařazeno cca 25 pacientů), v Hradci Králové
(cca 30 pacientů), ve FN U sv. Anny (cca 30 pacientů) a ve FN Brno Bohunice.

Prof. MUDr. Jan Filipovský, předseda ČSH

zapsala: Hana Středová
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