Zápis ze schůze výboru ČSH 3. 10. 2012 v Českém Krumlově
Přítomni (v abecedním pořadí): R. Cífková, J. Filipovský, K. Horký,
V. Monhart, H. Rosolová, M. Souček, J. Špinar, J. Vítovec, J. Widimský jr.,
J.Widimský
Revizní komise: J. Ceral, J. Seidlerová
Omluven: A. Linhart

Zahájení, kontrola zápisu
Prof. Filipovský zahájil schůzi výboru ČSH. Zápis z minulé schůze byl přijat.
Nadcházející konference ČSH v Českém Krumlově
Prof. Widimský jr. podal informaci o nadcházející konferenci ČSH v Českém
Krumlově. Počet registrovaných celkem 555 / lékaři 465, sestry 90/ + 95 zástupců
firem. Slíbil, že po finanční stránce bude kongres ziskový.
Dále prof. Widimský informoval o Symposiu Arteriální hypertenze 2013 na
Novoměstské radnici v Praze. Termín 3. 4. 2013. Názvy přednášek je třeba dodat
do konce února 2013. Odborný program bude navržen během lednové schůze
ČSH. Souhrn přednášek vyjde opět v nakladatelství Triton.
Konference ČSH v Mikulově v roce 2013
Organizací kongresu ČSH 2013 v Mikulově byl pověřen prof. Souček. Termín
stanoven na 19. -21. září 2013.
Doporučení ČSH
Prof. Filipovský představil nová Doporučení ČSH. Prof. Cífková navrhla drobné
úpravy. Doporučení budou publikována v časopise Vnitřní lékařství, v časopise
Hypertenze a kardiovaskulární prevence (= časopis ČSH). Reprint publikace ve
Vnitřním lékařství podpoří společnost Servier, kapesní verzi a elektronickou verzi
společnost Boehringer Ingelheim. V průběhu listopadu budou zveřejněna na
webových stránkách ČSH.
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Časopis ČSH
Prof. Widimský informoval o obsahu 2. čísla časopisu Hypertenze a
kardiovaskulární prevence, který bude k dispozici pro účastníky Kongresu ČSH
v Českém Krumlově. Navrhl, aby čísla vycházela 2x ročně, a to vždy před
kongresem ČKS a kongresem ČSH. Zdůraznil, že časopis je finančně nezávislý
na ČSH. Časopis má i elektronickou podobu na webových stránkách ČSH.
Poděkoval společnosti Target MD, která časopis vydává, za dobrou spolupráci.
Elektronické stránky ČSH
MUDr. Seidlerová byla pověřena tvorbou webových stránek ČSH a již představila
členům výboru další návrhy na změny webových stránek.
Hospodaření ČSH, partneři ČSH
Prof. Cífková informovala o současné finanční situaci ČSH. Prof. Filipovský
informoval, že byl jeho jménem odeslán dopis na firmy, aby se staly oficiálními
partnery ČSH. Řada firem tuto výzvu již přijala a jejich seznam bude uveřejněn na
www stránkách ČSH.
ESH: Zimní a letní škola 2013
Prof. Cífková informovala o možnosti účasti zástupce ČR na Zimní škole
hypertenze - 3.- 10. 3. 2013. Navrhla MUDr. Wohlfahrta (Thomayerova
nemocnice Praha). Termín pro přihlášky dalších uchazečů do konce listopadu
2012. Letní škola ESH se uskuteční v posledním zářijovém týdnu v Lisabonu.
Zájemci mohou kontaktovat prof. Cífkovou do poloviny ledna. Součástí žádosti
musí být stručný životopis žadatele v angličtině a vyjádření přednosty/primáře, že
uchazeč bude na akci uvolněn.
Noví členové ČSH
Byli přijati dva noví členové (MUDr. Dreislerová, MUDr. Rapová).
Různé
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Prof. Filipovský informoval o zdokonalení stavu databáze ČSH (elektronické
adresy). Dále zdůraznil, že je třeba zlepšit placení členských příspěvků. Termín
k zaplacení příspěvků bude vždy do konce května.
Příští schůze výboru ČSH proběhnou 18. ledna a 21. června 2013.
Prof. Jan Filipovský

zapsala:

Předseda ČSH

Hana Středová
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