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Přítomni (v abecedním pořadí): Cífková R., Filipovský J., Linhart A., Mlíková J., Monhart V.,  

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

Revizní komise:      Ceral J., Zelinka T. 

Omluven:     Horký K., Souček M., Widimský J. 

Host:      Doležal M. 

 

 

1. Úvod, kontrola zápisu  

Prof. Filipovský zahájil schůzi výboru. 

2. Časopis Hypertenze a KV prevence (Martin Doležal, Jiří Widimský,jr.) 

MUDr. Doležal – vydavatel společného časopisu ČSH a ČSAT – objasnil finanční stránku 

časopisu. Časopis vychází 2x ročně, a to v nákladu 3000 ks – kromě distribuce členům 

společnosti je také k dispozici na sjezdech praktických lékařů a na kongresu ČKS. Prof. 

Cífková navrhla, aby vydavatel přispíval společnosti finančně. Jednání bylo uzavřeno 

s tím, že je oboustranná vůle pokračovat ve vydávání časopisu, který má dobrou 

úroveň. Prof. Filipovský a prof. Widimský jr. podepíší na podzim t.r. novou smlouvu, 

která bude řešit také finanční otázku. Prof. Widimský navrhl náměty do příštího čísla 

časopisu. Prof. Filipovský navrhl, aby výbor ČSH vydal nové stanovisko k renálním 

denervacím na základě nových poznatků, které se objevily od vydání posledního 

stanoviska vydaného společně s ČKS. Také tentokrát bude prezident ČKS osloven 

s dotazem, zda má zájem se připojit. 

3. Nadcházející konference ČSH v M. Lázních  

Prof. Filipovský navrhl jednotlivé bloky odborného programu konference v Mariánských 

Lázních, program byl podrobně diskutován. Dále informoval o průběhu příprav 

konference, které probíhají bez komplikací. Tři zahraniční hosté potvrdili svou účast. 

Zdá se, že finanční krytí ze sponzorských darů bude obdobné jako v minulých letech. 

4. Ceny společnosti Servier  

Ceny společnosti Servier udělované za výzkum v oblasti hypertenze lékařům do 40 let 

byly po diskusi uděleny následovně:  1. Peter Wohlfahrt, 2. Jitka Mlíková Seidlerová, 3. 

Branislav Štrauch. Výbor konstatoval velmi dobrou úroveň prací všech tři uchazečů a 

vyslovil uspokojení nad tím, že všechny práce mají klinické zaměření. 



5. Program bloků ČSH na kongresu ČIS (celý výbor) 

Do programového bloku ČSH na kongresu České internistické společnosti byly navrženy 

tyto přednášky: 1. compliance k léčbě / prof. J. Widimský, jr./ , 

 2. renální denervace /prof. V. Monhart/,  

 3. patofyziologie hypertenze ve stáří / prof.  M. Souček/,  

 4.léčba hypertenze ve stáří / prof. J. Špinar/ 

6. Kongres PEDIM, září 2014 (JW ,jr.)  

Prof. Widimský tlumočil pozvání členům výboru na mezinárodní internistická kongres 

PEDIM, který se bude konat v Praze 18.-20. září. Několik členů výboru bude mít na 

kongresu aktivní účast. 

7. Proběhnuté akce- Sympózium na Novoměstské radnici, Sjezd ČKS v Brně  a Světový 

den hypertenze 17.5.   

Akce byly výborem vyhodnoceny kladně, tisková konference pořádaná ke dni 

hypertenze byla podkladem několika výstupů v médiích. 

8. Již konaný Central European Meeting on Hypertension v roce 2014  

Informaci podala prof. Cífková. Zdá se, že tradice těchto meetingů skončí, je 

problematické je organizovat při velkém počtu vzdělávacích akcí. 

9. Konference ČSH v roce 2015  

Prof. Špinar a prof. Vítovec referovali, že společná konference ČSH a pracovních skupin 

Preventivní kardiologie ČKS a Srdeční selhání ČKS proběhne v Mikulově 1. -3. 10. 2015. 

10. Elektronické stránky ČSH  

Doc. Mlíková Seidlerová informovala o práci na webových stránkách ČSH, které jsou 

průběžně inovovány. Oznámila, že doména již bude majetkem ČSH, společnost ji získala 

za mírný poplatek. Tento fakt byl výborem hodnocen kladně. 

11. Hospodaření ČSH, partneři ČSH  

Informaci podala prof. Cífková a prof. Filipovský. Finanční situace společnosti je nyní 

dobrá díky výnosům z konferencí a ze sympózia na Novoměstské radnici. Prof. 

Filipovský bude postupně kontaktovat partnery ČSH kvůli podpisu partnerských smluv 

na tento rok. Výbor souhlasil s návrhem prof. Filipovského, aby členové ČSH, kteří 

nezaplatí členské příspěvky tři roky po sobě i přes upozornění, byli ze společnosti 

vyloučeni. Toto opatření je zakotveno ve stanovách společnosti. 

12. Aktivity ESH 

Prof. Cífková podala informaci o letní škole hypertenze. Zimní škola hypertenze ESH je 

zrušena z finančních důvodů. Prof. Filipovský referoval o tom, že výbor ESH požaduje, 

aby se specialisté v hypertenzi akreditovaní u ESH reakreditovali. Vzhledem k tomu, že 



proces reakreditace provází různé nejasnosti, výbor se rozhodl zatím posečkat. Další 

kongresy ESH se budou konat v liché roky v Miláně a v sudé roky následovně: 2016 

Paříž, 2018 Barcelona, 2020 Glasgow.  

13. Monografie Hypertenze 

Prof. Widimský informoval o přípravě Monografie hypertenze, která by měla být 

vytištěna na podzim a poprvé představena na konferenci ČSH v Mariánských Lázních. 

14. Suplementum Hypertenze časopisu Medicína po promoci (JF) 

ČSH dodá redakci šest článků s tematikou hypertenze, a to do 15. srpna. Autoři a jejich 

témata jsou následující: J. Filipovský: Hypertenze bílého pláště, J. Widimský sen.: 

Diuretika, V. Monhart: Renální denervace, J. Mlíková Seidlerová: Rezistentní 

hypertenze, H. Rosolová: Metabolický syndrom a hypertenze, A. Linhart: Tloušťka 

komplexu intimy a médie karotické tepny v kontextu s hypertenzí. 

15. Noví členové ČSH  

ČSH obdržela nové žádosti o přijetí do ČSH (MUDr. Mária Holická, MUDr. Marek 

Koudelka,  Mgr. Stanislav Gregor, MUDr. Želmíra  Lechtýnská-Kalixová , MUDr. Pavel 

 Šulc, MUDr. Peter Kružliak). Všichni žadatelé byli přijati. 

16. Různé 

Příští schůze výboru ČSH se bude konat 1. 10. 2015. 

 

 

 

 

 

                                                                  
Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.     zapsala: Hana Středová 

Předseda ČSH 

 


