Zápis ze schůze výboru ČSH konané dne 25. 6. 2016
Přítomni (v abecedním pořadí): Filipovský J, Linhart A., Špinar J., Vítovec J.,
Monhart V., Rosolová H., Widimský J., jr.
Revizní komise:

Ceral J., Zelinka T.

Omluveni:

Cífková R., Souček M.

1. Úvod, kontrola zápisu (JF)
Prof. Filipovský zahájil schůzi výboru.

2. Letošní konference ČSH v Českém Krumlově (JW)
Prof. Widimský informoval o stavu příprav nadcházející konference.
Výbor prodiskutoval a odsouhlasil návrh odborného programu na konferenci, který
připravil prof. Widimský.
Prof. Špinar informoval o přeměně Pracovní skupiny srdečního selhání od 1. 3. 2016 na
Českou asociaci srdečního selhání ČKS. Tato asociace bude pořádat každoročně
samostatnou akci a kromě ní se bude nadále účastnit naší konference podobným
způsobem jako dosud.
Počítá se i s vydáním kongresových novin.

3.

Ceny firmy Servier pro mladé výzkumníky (JW)
Cena je určena pro mladé autory do 40 let, členy ČSH. Výbor s potěšením konstatoval,
že v letošním roce bylo šest kandidátů, přičemž všichni publikovali kvalitní vědecké
práce. Výbor se rozhodl udělit první cenu MUDr. P. Wohlfhartovi a dále vzhledem
k vyrovnanosti dalších kandidátů společné 2. – 4. místo dr.Krajčoviechové,
dr.Petrákovi a dr.Behuliakovi. Cena je dotovaná firmou Servier celkovou částkou
90 000 Kč, výbor odsouhlasil, že k této částce přispěje sumou 10 000 Kč, aby všichni
úspěšní kandidáti byli odměněni důstojným způsobem. Výbor všem zmíněným
lékařům blahopřeje. Předání cen se uskuteční tradičně v průběhu slavnostního bloku
ČSH 7. 10. 2016 v Českém Krumlově.

4. Program bloku ČSH na kongresu ČIS (MS, celý výbor)
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Na letošním kongrese České internistické společnosti ČLS JEP, který se bude konat ve
dnech 21. - 24. 9. v Brně, bude mít naše společnost vyhrazen šedesátiminutový blok
v odborném programu. Výbor navrhl následující program bloku.

Předsedající : J. Widimský, V. Monhart


Praktické postupy ČSH: Měření krevního tlaku - A. Linhart, J. Ceral



Praktické postupy ČSH: Jak postupovat při podezření na sekundární hypertenzi – T.
Zelinka



Hypertenze u dialyzovaných nemocných – V. Monhart

5. Volby do výboru ČSH (JF)
Na podzim letošního roku proběhnou volby do výboru společnosti. Výbor se dohodl,
že i tentokrát proběhnou písemnou formou. Do volební komise jmenoval doc. Solaře
(Hradec Králové), MUDr. Pelešku (Praha) a doc. Špáce (Brno).
Seznam členů ČSH bude uveřejněn v podzimním čísle časopisu Hypertenze a
kardiovaskulární prevence, které vyjde u příležitosti konference v Českém Krumlově.

6. Proběhlé akce: sympózium na Novoměstské radnici, sjezd ČKS v Brně, světový den
hypertenze (JF, JW, HS)


symposium na Novoměstské radnici bylo opět hodnoceno velmi pozitivně. Příští
ročník proběhne 5. dubna 2017.



Bloky ČSH na kongrese ČKS byly velmi úspěšné, blok o netradičních
antihypertenzivech měl jednu z největších návštěvností ze všech sekcí kongresu.
Příští kongres ČKS se koná v Brně ve dnech 7. - 10. 5. 2017.

7. Konference ČSH v roce 2017 (MS)
Konference ČSH v roce 2017 bude v Mikulově ve dnech 4. - 7. 10. Byla diskutována
změna termínu kvůli koincidenci s jinými odbornými akcemi, ta však není možná
vzhledem k tomu, že v jiných termínech je zámek v Mikulově obsazen.

8. Časopis Hypertenze a KV prevence (JW)
Prof. Widimský navrhl náplň do dalšího čísla časopisu:
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studie PATHWAY 3, HOPE 3, VICTORY, praktické postupy (viz níže); informace o
volbách do výboru ČSH, o ceně ČSH. Termín dodání příspěvků do časopisu je do
poloviny září. Abstrakta Konference ČSH budou publikována v tomto časopise.
Kongresové noviny v Českém Krumlově vyjdou ve čtvrtek a pátek.

9. Praktické postupy ČSH (JF, JC, AL)
Byly vypracovány další dva praktické postupy: Obecné principy měření TK – prof.
Linhart et al., Měření TK v ordinaci – doc. Ceral et al.; budou publikovány v podzimním
čísle časopisu Hypertenze a kardiovaskulární prevence. Bylo dohodnuto, že výbor
bude pokračovat v sérii praktických postupů zaměřených na měření TK. Další bude
Měření TK za hospitalizace – bude se jednat o zcela původní text, protože žádná
mezinárodní doporučení neexistují; prof. Linhart navrhl doplnit současný materiál,
předběžně zpracovaný prof. Filipovským, o invazivní měření TK. Dále bude následovat
domácí měření TK a 24-hodinové monitorování TK.

10. Doporučení ČSH 2017? (JF, JW)
Prof. Widimský navrhl vydat v roce 2017 novou verzi Doporučení ČSH pro diagnostiku
a léčbu hypertenze: uplyne pět let od vydání posledních doporučení a bylo by dobré
dodržet pětileté intervaly. Rozhodnutí bude náležet novému výboru vzešlému z voleb,
nicméně současný výbor předběžně vyslovil souhlas s tímto návrhem, mj. proto, že
poslední česká doporučení měla a mají dobrou odezvu.

11. Elektronické stránky ČSH (JF)
Členové výboru dostali informaci o číslech návštěvnosti webových stránek ČSH.
Návštěvnost stále roste: v roce 2015 1000 navštívení, v roce 2016 již nyní 2000,
většina ve věku 25-35 let, nejvíce navštívené záložky jsou stránky pro pacienty,
doporučení a praktické postupy ČSH, informace o chystaných akcích.
Doc. Zelinka přislíbil aktivní pomoc při tvorbě webových stránek.

12. Aktivity ESH (JF)
Letní školy v Lago di Garda (Itálie) se zúčastní MUDr. Markéta Hronová z Plzně, druhé
místo nebylo obsazeno. Příští rok se škola uskuteční v Rumunsku.
Členové byli informováni, že prof. Widimský se stal předsedou Pracovní skupiny
endokrinní hypertenze Evropské společnosti pro hypertenzi, k čemuž mu výbor
upřímně poblahopřál.
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Výbor doporučil dr. Petrákovi udělit titul „ESH specialist“, nominace musí být
definitivně schválena výborem ESH.

13. Hospodaření ČSH, partneři ČSH (JF v zastoupení RC)
Prof. Filipovský informoval Výbor o finanční situaci ČSH, která je stabilní. Byla
odsouhlasena roční odměna pro sekretářku společnosti paní Bartošovou.

14. Noví členové ČSH (JF)
Novým členem se stala MUDr. Nechutová Hana (Brno).
Členská základna je stabilní, odchod a příchod je víceméně vyrovnaný, společnost má
cca 640 členů.

15. Studie AutoTK (JF)
V této multicentrické nezávislé studii, zaměřené na automatické měření TK ve
zdravotnickém zařízení, je zapojeno šest center, převážně pracovišť členů výboru.
Náběr pacientů byl úspěšný a byl již ukončen, celkem bylo zařazeno 215 pacientů.
První výsledky budou prezentovány na konferenci v Českém Krumlově.

16. Různé
Příští schůze Výboru ČSH se bude konat před Konferencí v Českém Krumlově dne 5.
října od 17 hod. Další schůze se bude konat dne 20. ledna 2017.

Prof. MUDr. Jan Filipovský

zapsala: Hana Středová

Předseda ČSH
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