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Zápis ze schůze výboru ČSH 22. 6. 2013 

Přítomni (v abecedním pořadí): R. Cífková, J. Filipovský, K. Horký, V.  

 Monhart, H. Rosolová, M. Souček, J. Špinar, J. Vítovec, J. Widimský, jr. 

Revizní komise: J. Ceral, J. Mlíková Seidlerová 

Omluveni: A. Linhart, J. Widimský  

Úvod, kontrola zápisu (J. Filipovský) 

Prof. Filipovský shrnul aktivity ČSH od minulé schůze. Byla provedena 

kontrola minulého zápisu - bez připomínek. 

Nadcházející konference ČSH v Mikulově (M. Souček) 

Prof. Souček předložil návrh odborného programu, který byl doladěn. 

Schůze výboru ČSH  bude 18. 9. 2013 v 17 hod v hotelu Tanzberg.  

Ceny firmy Servier (J. Widimský Jr.) 

Do soutěže o ceny za nejlepší publikaci podporovanou společností Servier se 

přihlásili MUDr. Ondřej Petrák, MUDr. Jan Rosa, MUDr. Zuzana Šomlóová a 

MUDr. Jan Václavík. Posledně jmenovanému bylo písemně sděleno, že jako 

jeden z vítězů loňského kola soutěže se nemůže letos o cenu ucházet. Výbor 

se rozhodl udělit ceny následujícím způsobem: 1. místo: MUDr. Ondřej Petrák, 

2. místo: MUDr. Jan Rosa a 3. místo MUDr. Zuzana Šomlóová. 

Program bloku ČSH na kongresu ČIS (J. Widimský Jr., celý výbor) 

ČSH bude mít v programu kongresu šedesátiminutový blok dne 3. 10. 2013 od 

10.00- 11.00 hod. Zazní následující přednášky: ambulantní monitoring 

krevního tlaku – prof. Vítovec, rezistentní hypertenze - prof. Filipovský, renální 

deneverace - prof. Widimský jr. 

Proběhlý sjezd ČKS v Brně, proběhlé sympózium na Novoměstské radnici, 

světový den hypertenze 17.5.  (J. Filipovský) 

a) Kladně zhodnoceny bloky ČSH na kardiologickém sjezdu 

b) Symposium Arteriální hypertenze, kladné hodnocení - 400 účastníků, finanční 

výtěžek rozdělen mezi pořádající Centrum a ČSH. Příští rok se akce 

uskuteční 2. dubna 2014 
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c)  V rámci Světového dne hypertenze proběhla 15. 5. 2013 tisková konference. 

Z této byly prezentovány výstupy novinářů (ČR, ČT a další média). 

Konference ČSH v roce 2014 (J. Filipovský, H. Středová) 

Konference proběhne ve dnech 2. - 4. 10. 2014 v Mariánských Lázních. 

Ubytovací kapacity i sál jsou již rezervovány. 

Central European Meeting on Hypertension  

Uskuteční se v Bělehradě na jaře roku 2014. Bližší informace budou známy na 

podzim letošního roku. 

Volby do výboru ČSH (J. Filipovský) 

Volby do výboru ČSH proběhnou ve dvou kolech na podzim 2013, odpovědní 

lístky budou rozesílány poštou sekretariátem společnosti. Seznam členů ČSH 

– jména + pracoviště - bude uveřejněn v podzimním čísle časopisu 

Hypertenze a kardiovaskulární prevence. Volby budou vyhlášeny na Valné 

hromadě na konferenci v Mikulově. 1. kolo proběhne zhruba do poloviny října, 

2. kolo do poloviny listopadu. Do volební komise byli nominováni M. Ballon, J. 

Peleška. J. Řiháček, P. Vágovičová, P. Wohlfahrt. 

Časopis ČSH (J. Widimský Jr.) 

Prof. Widimský předložil návrh obsahu 5. čísla časopisu ČSH Hypertenze a 

kardiovaskulární prevence, který výbor schválil. Byla zdůrazněna odbornost 

časopisu na 1. místě. 

Evropská doporučení pro léčbu hypertenze (J. Filipovský, J. Widimský jr., J. 

Špinar) 

Bude vypracována stručná verze doporučení - do pěti tisíc slov – ta bude 

zveřejněna v anglické verzi v časopisu Cor et Vasa (připraví J. Filipovský, J. 

Špinar, J. Widimský jr.) do 10. srpna. Překlad do češtiny zajistí prof. Cífková. 

Česká verze bude zveřejněna v časopisu Hypertenze a kardiovaskulární 

prevence. 

Elektronické stránky ČSH (J. Mlíková Seidlerová) 

Čtenost stránek je dobrá. Na elektronické stránky ČSH bude přidán odkaz na 

Nová doporučení ESH, bude vytvořena stránka pro pacienty a bude zřízena 

záložka pro odborné články: „Důležité publikace“. 
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Hospodaření ČSH, partneři ČSH (R. Cífková, J. Filipovský) 

Prof. Cífková předložila přehled hospodaření ČSH za posledních 6 měsíců. 

Finanční situace společnosti je stabilizovaná. Prof. Filipovský podal přehled 

současných partnerů společnosti ČSH. Průběžně jsou zasílány sekretariátem 

pokladníka upomínky členům, kteří dosud nezaplatili členské příspěvky. 

ESH: program přidružení (afiliace), letní škola 2013, zimní škola 2014 (J. 

Filipovský, R. Cífková) 

Program přidružení ČSH k ESH byl oficiálně dovršen, prof. Filipovský převzal 

dekret na sjezdu ESH v Miláně od prezidenta ESH prof. Redona. 

Letní školy hypertenze září 2013 se zúčastní MUDr. Indra a MUDr. Šnorek. 

Zimní škola hypertenze – termín nebyl stanoven, je možné, že se bude konat 

1x za 2 roky. 

Kulatý stůl české kardiologie 10. - 11. 10. 2013, národní kardiovaskulární 

program (J. Filipovský) 

Této akce se bude za Výbor společnosti účastnit prof. Rosolová, prof. Špinar a  

prof. Vítovec. Kapitolu o hypertenzi pro Národní kardiovaskulární program 

připravil prof. Filipovský, členové výboru s ní byli seznámeni. 

Nominace na European Hypertension Specialist (J. Widimský Jr.) 

Výbor souhlasí s nominací doc. MUDr. Filipa Málka. 

Noví členové ČSH  

Výbor ČSH schválil přijetí nové členky: MUDr. Jana Bergerová, Praha  

Různé 

Deadline pro zaslání podkladů pro knihu Arteriální hypertenze, která vyjde 

v nakladatelství Triton začátkem roku 2014, je do 24. 10. 2013. 

Prof. MUDr. Jan Filipovský    zapsala: H. Středová 

Předseda ČSH        

 


