Zápis ze schůze výboru ČSH - 22. 1. 2016
Přítomni (v abecedním pořadí): Cífková R., Filipovský J., Rosolová H.,
Souček M., Špinar J., Vítovec J., Widimský J., jr.
Revizní komise:

Ceral J., Zelinka T.

Omluven:

Linhart A., Monhart V.

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

2. Proběhlá konference ČSH v Mikulově, vyúčtování (MS)
Prof. Souček podal informaci o úspěšné konferenci v Mikulově.
Účast na konferenci byla vysoká- 422 lékařů, 82 sester, 60 firemních zástupců.
Konference byla finančně zisková. Celkově výbor konferenci hodnotil velmi kladně, včetně
bezchybné organizace.
Byl potvrzen termín za 2 roky – opět v Mikulově, 4. - 7. října 2017

3. Proběhlý kongres ČIS v Praze (JW jr.)
Členové výboru se shodli na pozitivním hodnocení akce, včetně dobré účasti.

4. Finanční situace ČSH (RC), partneři ČSH (JF)
Stabilizovaná finanční situace. Zdvojnásobil se výběr příspěvků. Členové, kteří zaplatí
příspěvky do konce května, budou mít slevu na registračním poplatku na Konferenci ČSH
v Českém Krumlově.

5. Sympózium na Novoměstské radnici 6. 4. 2016 (JW jr.)
Prof. Widimský, odborný garant akce, předložil návrh odborného programu k doplnění a
upřesnění názvu přednášek - vyjádření členů výboru do 4. 2. 2016.
Příspěvky do sborníku abstrakt do 1.3 na adresu jwidi@lf1.cuni.cz. Sborník vyjde opět
v nakladatelství Triton.

6. Program bloku ČSH na kongresu ČKS v Brně (všichni)
V odborném programu bude společnosti ČSH vyhrazeno 2x 60 min programu.

Blok 1: Cílové hodnoty krevního tlaku při léčbě hypertenze
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předsedající: Souček M., Rosolová H.
*Cílové hodnoty TK ve světle studie Sprint – prof. Filipovský J.
*Cílové hodnoty u cévních mozkových příhod – prof.Cífková R.
*Cílové hodnoty u srdečního selhání – prof. Špinar J.

Blok 2: Netradiční antihypertenziva
předsedající: Cífková R., Monhart V.
*Je spironolakton nejúčinnějším antihypertenzivem? - prof. Widimský J.
*Eplerenon v léčbě hypertenze- prof. Vítovec J.
*A co amilorid? – prof. Rosolová H.

7. Světový den hypertenze (RC)
World hypertension league vyhlásila Týden hypertenze od 17. do 24. 5. - motto: Znej
hodnotu svého krevního tlaku. Propagační akce proběhnou pod hlavičkou ČSH v Brně u
příležitosti Kongresu ČKS, dále budou kontaktována média v Praze, Hradci Králové a Plzni.

8.

Výroční konference ČSH v r. 2016 v Českém Krumlově (JW jr.)
6. - 8. října se bude konat Výroční konference ČSH v Českém Krumlově. Schůze
výboru bude ve středu 5. 10. od 17 hod. Termín pro přijetí abstrakt je do 1. 6. 2016.
Byl pozván zahraniční host prof. Bruno Watschinger - president Rakouské
společnosti pro hypertenzi. Pořádající agenturou konference je Galen symposion.

9. Sjezd České internistické společnosti v Brně, základní informace (MS)
Prof. Souček informoval o kongresu České internistické společnosti ČLS JEP, který
se bude konat ve dnech 21. 9. - 24. 9. 2016 v Brně. Je plánován blok ČSH
v délce 60 min do odborného programu kongresu. O programu bude rozhodnuto na
příští schůzi výboru.

10. Časopis Hypertenze a KV prevence (JW jr.)
Byly projednány návrhy témat do prvého letošního čísla časopisu, které vyjde při příležitosti
sjezdu ČKS v Brně (15. - 18. 5. 2016). Deadline pro zasílání příspěvků na adresu šéfredaktora
(jwidi@lf1.cuni.cz) je 15. 4. 2016. Na tematické náplni časopisu se podílejí Česká společnost
pro hypertenzi a Česká společnost pro aterosklerózu, nově budou obě společnosti uvedeny
na obálce časopisu. Bude také uveden aktualizovaný seznam partnerů ČSH.
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11. Praktické postupy ČSH (JF)
J. Ceral a A. Linhart vypracovávají praktické postupy pro měření krevního tlaku, které vyjdou
v časopise HT a KV prevence. První verze, připravená k rozeslání členům výboru, bude hotova
do poloviny března.
12. Aktivity ESH (RC, JF)
Letní škola hypertenze proběhne u Lago di Garda 3. - 9. 9. 2016. Termín pro zaslání
přihlášek do konce dubna 2016. Návrh na kandidáta – MUDr. Karnosová – Plzeň.
10. - 13. 6. - Kongres Evropské společnosti pro hypertenzi (Paříž).
12. -14. 5. – setkání zástupců národních společností pro hypertenzi, iniciované Evropskou
hypertenzní společností, se uskuteční v Gdaňsku. Za ČSH se zúčastní prof. Filipovský (na
náklady ČSH) a prof. Cífková.

13. Nadcházející ročník soutěže o nejlepší práce ČSH (JW jr.)
Prof. Widimský informoval o tradiční Ceně za nejlepší publikovanou originální práci v oblasti
arteriální hypertenze (pro mladé členy společnosti do 40 let), kterou podporuje společnost
Servier. Termín pro přihlášení prací je do 31. 3. na e-mailové adrese jwidi@lf1.cuni.cz .

14. Noví členové ČSH (JF)
Za členku ČSH byla přijata MUDr. Hana Machalová, Nemocnice Kroměříž.

15. Různé
Na valné hromadě v Mikulově byla odhlasována změna stanov, kterou je třeba
administrativně legalizovat (zajistí prof. Cífková a doc. Mlíková Seidlerová).
příští schůze Výboru ČSH proběhne dne 25. 6. v Hraničním zámečku u Lednice

16. Studie s automatickým měřením TK (JF)
Vznikl již soubor cca 140 pacientů, účastní se pět center, první výsledky budou prezentovány
na konferenci v Českém Krumlově.

Prof. MUDr. Jan Filipovský

zapsala: Hana Středová

Předseda ČSH
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