Zápis ze schůze výboru ČSH konané dne 2. 10. 2019 v 17:00 v Mikulově
Přítomni (v abecedním pořadí): Ceral J., Filipovský J., Rosolová H., Souček M.,
Špinar J., Vítovec J., Widimský J.
Revizní komise: Zelinka T., Mlíková Seidlerová J.
Omluveni: Cífková R., Linhart A., Monhart V.
----------------------------------------------------------------------------------------------1/ Kontrola zápisu z minulé schůze
Prof. Widimský zahájil schůzi.
2/ Výroční konference ČSH v Mikulově (Souček)
Prof. Souček informoval o nadcházející Konferenci v Mikulově. Vyzdvihl vysoký počet
zaregistrovaných účastníků (571 zaregistrovaných lékařů a sester). Konference je finančně pokryta,
předpokládá se i finanční zisk.
3/ Monografie Hypertenze - 5. vydání (Widimský)
Prof. Widimský poděkoval všem přítomným spoluautorům za spolupráci na monografii. Kniha je
před dokončením, stále však chybí několik kapitol od některých autorů. Měla by vyjít do konce
listopadu v nakladatelství Maxdorf v nákladu cca 1500 výtisků.
4/ Volby do výboru ČSH (Mlíková Seidlerová, diskuse)
Výbor odsouhlasil návrh změny stanov ČSH pro Valnou hromadu, týkající se prodloužení délky
funkčního období členů výboru ze tří na čtyři roky (podobně jako v případě ČKS). (Tento návrh byl
posléze valnou hromadou ČSH schválen).
Členové ČSH byli písemně informováni o podobě a termínu voleb a byli vyzváni ke kontrole svých
kontaktních údajů v databázi členů. Do volební komise byli jmenováni MUDr. Peleška, CSc.
(předseda - Praha), členové - doc. MUDr. Špác (Brno) a MUDr. Gelžinský (Plzeň).
5/ Časopis Hypertenze a kardiovaskulární prevence (Widimský, diskuse)
Prof. Widimský informoval o přípravě a obsahu druhého čísla časopisu a zhodnotil pozitivně
spolupráci se společností Target-MD, vydavatelem časopisu.
Bylo dohodnuto, že vítězné práce v soutěži „Cena za nejlepší publikovanou originální práci v oblasti
arteriální hypertenze budou vždy publikovány v časopise Hypertenze a kardiovaskulární prevence.
6/ Webové stránky ČSH (Mlíková Seidlerová, diskuse)
Doc. Mlíková Seidlerová informovala o aktuálním stavu webových stránek společnosti. Nadále
pokračuje zvyšující se návštěvnost stránek. Stránky dobře fungují i pro propagaci akcí pořádaných
ČSH.
7/ Letní škola hypertenze
V druhém čísle časopisu Hypertenze a kardiovaskulární prevence vychází stručná zpráva účastníků
letošní letní školy ESH (dr. Kamasová, dr. Novák). Tato tradiční akce ESH je pozitivně hodnocena.
8/ Sjezd ČIS v Praze 17. - 20. 11. 2019 (Widimský)
Prof. Widimský připomněl nadcházející Kongres ČIS 17. - 20. 11. 2019 v Praze a blok ČSH na této
akci, který bude organizován v pondělí 18. 11. od 14.30 do 15.30. Již dříve schválený program je
následující: předsedající: Filipovský J, Widimský J., program: doc. Zelinka T.: Rezistentní

hypertenze, prof. Widimský J.: Hypertenze a diabetes mellitus, prof. Filipovský J.: Nádory a
hypertenze.
9/ Sjezd ČKS
Program Bloku ČSH na sjezdu ČKS v Brně je třeba vypracovat do 5. 1. 2020.
10/ Program VZP PLUS - Hypertenze (Widimský)
Prof. Widimský seznámil členy výboru s koncepcí tohoto programu, který nebyl s výborem naší
společnosti konzultován.
11/ Stanovisko k eplerenonu pro SÚKL (Widimský, Vítovec)
Prof. Widimský s prof. Vítovcem informovali členy výboru o sepsání stanoviska k indikacím
eplerenonu v klinické praxi na žádost SÚKL (návrh rozšíření indikací i na primární aldosteronismus
a rezistentní hypertenzi v případě intolerance spironolaktonu). Toto stanovisko bylo sepsáno za
ČKS,ČIS, ČSH. Prof. Widimský participoval i na sepsání podobného stanoviska za ČES.
12/ Dar ČSH od holdingu České lékárny (Widimský)
Prof. Widimský informoval o darovací smlouvě s holdingem České lékárny, který se týkal dřívější
spolupráce při tvorbě dotazníků pro pacienty.
13/ Termíny akcí ČSH v roce 2020 (Widimský, Středová)
Byly upřesněny následující termíny akcí České společnosti pro hypertenzi:
Symposium Arteriální hypertenze na Novoměstské radnici: 8. dubna 2020
Konference ČSH v Českém Krumlově: 8. - 10. října 2020.
14/ Noví členové
Byla schválena nová členka ČSH - dr. Vavřínová - Fyziologický ústav Praha.
17/ Různé
Prof. Widimský informoval o aktuální spolupráci ČSH a ESH týkající se ESH meetingu
v Glasgow v příštím roce (29. 5. - 1. 6. 2020).
Příští schůze -společná starého a nového výboru společnosti se uskuteční v pátek 17. 1. 2020.
Místo bude upřesněno.
Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
Předseda ČSH

zapsala: Hana Středová

