Zápis ze schůze výboru ČSH 18. 9. 2013

Přítomni (v abecedním pořadí): J. Ceral, R. Cífková, J. Filipovský, K. Horký, A. Linhart,
V. Monhart, H. Rosolová, M. Souček, J. Špinar, J. Vítovec, J. Widimský, jr.
Revizní komise: J. Mlíková Seidlerová
Omluveni: J. Widimský
1. Prof. Filipovský zahájil jednání
2. Nadcházející konference ČSH v Mikulově (MS)
Prof. Souček informoval o nadcházející konferenci ČSH v Mikulově. Je přihlášeno 474
účastníků + 100 zástupců firem. Celkem zazní 61 přednášek a bude prezentováno 19
posterů. Konference je rovněž finančně zajištěna.
3. Valná hromada ČSH, příprava voleb do výboru
Prof. Souček představil zprávu o činnosti ČSH, prof. Cífková předložila finanční zprávu.
Prof. Filipovský informoval o přípravě voleb do výboru ČSH, které proběhnou v tomto
pololetí. Člen volební komise dr. Peleška vypracuje dopis, který bude rozeslán všem
členům v týdnu od 7. 11. 2013. Druhý dopis bude rozeslán 18. 11., již s definitivní
kandidátní listinou. 16. 12. 2013 se sejde volební komise.
4. Kongres ČIS v Praze (JW jr.)
Na kongresu České internistické společnosti ČLS JEP ve dnech 2. - 5. října bude blok
ČSH zařazen 3. 10. 2013 v 10:00, proběhne v malém sále Kongresového centra v Praze.
5. Sympozium na Novoměstské radnici v roce 2014 (JW jr.)
Odborný garant je prof. Widimský jr. Symposium se bude konat 2. dubna na
Novoměstské radnici. Odborný program bude připraven do konce ledna 2014.
6. Konference ČSH v Mariánských Lázních v roce 2014 (JF, HS)
Byl představen vizuál Konference v Mariánských Lázních, která proběhne ve dnech
2. - 4. října 2014.
7. Doporučení ESH/ESC pro hypertenzi (JF, JW jr., JŠ)
Zkrácená verze doporučení bude publikována v Cor et Vasa, český překlad je uveřejněn
v časopise Hypertenze a kardiovaskulární prevence spolu s komentářem prof. J.
Filipovského. Nezkrácená anglická verze doporučení je vystavena na webových
stránkách ČSH. Výbor odsouhlasil finanční odměnu Mgr. Prahlovi za překlad zkrácené
verze do češtiny.
8. Časopis ČSH (JW jr.)
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Prof. Widimský informoval o dalších plánech časopisu. Náplň dalšího čísla bude určena
na příští schůzi výboru v lednu 2014.
9. Elektronické stránky ČSH (JMS)
MUDr. Mlíková Seidlerová informovala o vysoké návštěvnosti webových stránek. Jsou
průběžně aktualizovány, budou zde vyvěšena také nová mezinárodní nefrologická
doporučení, dále pak výsledky voleb do výboru ČSH.
10. Hospodaření ČSH, partneři ČSH (RC, JF)
Členové výboru byli informováni o finanční situaci – ta je stabilizovaná. Podrobné
informace budou poskytnuty na valné hromadě ČSH.
11. Záštita ČSH nad konferencí Paediatric Nephrology Prague 2014, březen 2014 (JF)
Výbor odsouhlasil podporu této akci, kterou spoluorganizuje prof. Seeman, ve výši
20 000 Kč. Uskuteční se zde sympózium České společnosti pro hypertenzi na téma:
Hypertension / cardiovascular risk factors, pozvanými řečníky symposia jsou prof. Gerard
London, Paříž, a prof. Franz Schaefer, Heidelberg.
12. Národní kardiovaskulární program – diskuse (JW jr., JF, celý výbor)
Prof. Filipovský vypracoval část týkající se péče o nemocné s hypertenzí a po konzultaci
se členy výboru byl dokument odeslán předsedovi ČKS. Prof. Widimský jr. informoval, že
Česká internistická společnost zatím váhá s podporou NKVP z důvodu nepřijetí řady
připomínek. Další jednání budou probíhat.
13. Monografie Arteriální hypertenze (JW jr., JW)
Termín pro zaslání příspěvků do této monografie je říjen 2013. Kniha vyjde
v nakladatelství Triton.
14. Noví členové ČSH
ČSH eviduje t. č. 650 členů. Od minulé schůze došlo 11 nových přihlášek, výbor schválil
přijetí všech nových členů.
15 . Různé
Proběhla diskuse:
- Quinapril – dávkování: výbor považuje za obvyklou denní terapeutickou dávku 20 mg
- Central European Meeting on Hypertension se uskuteční 20.-23.3.2014 v Bělehradě. Je
žádoucí podpořit mladé lékaře v aktivní účasti.
Příští schůze Výboru ČSH se bude konat dne 24. ledna 2014.
Prof. MUDr. Jan Filipovský

zapsala: Hana Středová

Předseda ČSH
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