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ZZááppiiss  zzee  sscchhůůzzee  vvýýbboorruu  ČČSSHH  kkoonnaannéé  ddnnee  23. 1. 2015     
 
Přítomni (v abecedním pořadí): Cífková R., Filipovský J., Monhart V., Rosolová H., Souček M., Špinar 
J., Vítovec J., Widimský J., jr. 
Revizní komise: Ceral J., Zelinka T. 
Omluveni: Linhart A., Horký K., Widimský J. 

 
1. Zahájení, kontrola zápisu (JF) 

Prof. Filipovský zahájil schůzi výboru. 
 

1. Proběhlá konference ČSH v Mariánských Lázních, vyúčtování (JF, HS) 
Prof. Filipovský informoval o kladném hodnocení konference jak po stránce odborné, tak 
společenské. Po finanční stránce byla konference zisková. Výbor odsouhlasil vyplacení 
odměny hlavnímu organizátorovi konference prof. Filipovskému. 
 

2. Proběhlý kongres ČIS v Brně (MS) 
Prof. Souček vyhodnotil odborný blok ČSH na Kongresu ČIS jako úspěšný, s vysokou 
návštěvností.  
 

3. Finanční situace ČSH (RC), partneři ČSH (JF, RC) 
Prof. Cífková seznámila se stavem financí společnosti, je nadále stabilizovaná. Zdůraznila 
nutnost zlepšení výběru členských poplatků. Členům ČSH bude rozeslán dopis, v němž budou 
upozorněni na nutnost placení členských příspěvků do konce května. V tom případě budou 
mít právo na zvýhodněný registrační poplatek na podzimní konferenci. 
 

4. XIII. Sympózium Arteriální hypertenze na Novoměstské radnici (JW jr.) 
Prof. Widimský, garant akce, předložil návrh odborného programu. Do konce února je nutno 
dodat texty přednášek do monografie z této akce (nakladatelství Triton). Příspěvky budou 

zaslány na emailovou adresu jwidi@lf1.cuni.cz. 
 

5. Program bloků ČSH na kongresu ČKS v Brně (všichni) 
Česká společnost pro hypertenzi bude mít na kongresu České kardiologické společnosti 24. -
27.5.2015 zařazen do odborného programu jeden šedesátiminutový blok:   
 
Novinky v sekundární hypertenzi 
Předsedající: J. Filipovský, M. Souček 
Obstrukční spánková apnoe (H. Rosolová) 
Primární aldosteronizmus (J. Widimský jr.) 
Feochromocytom  (T.Zelinka) 
Fibromuskulární   dysplázie  (V.Monhart) 
 
Na kongresu Angiologické společnosti 18. - 20. 2. 2015 bude také hodinový blok ČSH: 
Předsedající: R. Cífková  

              Studie Prague 15 ve světle dalších studií renální denervace  (J. Widimský) 
Měření rychlosti  pulzové  vlny (J. Filipovský) 

   
6. Světový den hypertenze 

Prof. Cífková informovala, že Světový den hypertenze bude opět letos 17. května  na téma 
Know your blood pressure. Česká společnost pro hypertenzi uspořádá tiskovou konferenci 
12. 5. v hotelu Adria v Praze. 
Téma: Jak můžeme zlepšit měření krevního tlaku v ordinaci lékaře i mimo ni 
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Hovořit budou prof. Filipovský, prof. Cífková, prof. Rosolová. 
 

7. Sjezd Slovenské hypertenzní společnosti 12. – 14. 3. 2015  
Na sjezdu bude speciální blok ČSH a členové výboru budou mimoto přednášet v rámci 
Slovenské školy hypertenze, která na sjezd navazuje. Akce se zúčastní prof. Cífková, prof. 
Widimský jr., prof. Špinar, prof. Vítovec. 
 

8. Výroční konference ČSH v r. 2015 v Mikulově (MS) 
Prof. Souček informoval o přípravách nadcházející konference ČSH ve dnech 1. - 3. 10. 2015 
v Mikulově. První informace budou již distribuovány na Symposiu na Novoměstské radnici.  
 

9. Sjezd České internistické společnosti v Praze, základní informace (JW jr.) 
Prof. Widimský oznámil definitivní termín Kongresu České internistické společnosti ČLS JEP - 
22. - 25. 11. 2015 v Kongresovém centru v Praze. Odborný blok ČSH bude navržen v červnu 
na schůzi výboru. 
 

10. Časopis Hypertenze a KV prevence (JW jr.) 
Na kongresu ČKS v květnu v Brně vyjde další číslo časopisu Hypertenze a kardiovaskulární 
prevence. 
Předběžně diskutován obsah, jehož přesná podoba bude upřesněna ve spolupráci s ČSAT  
později (deadline pro posílání  příspěvků na adresu jwidi@lf1.cuni.cz  je 1.5.2015).  
Navržené odborné příspěvky: Studie Pegasus- J. Špinar, ADVANCE ON - R. Cífková, 
Prague 15- J. Widimský jr., Katetrizační léčba CMP. - P. Widimský, studie IMPROVE IT- J. 
Špinar, Guidelines pro monitorování TK – T. Zelinka,  
Aktuality ze života společnosti: Jubileum prof. J. Widimského – K. Horký a kolegové z Brna, 
Jubileum prof. R. Cífkové – J. Widimský jr. J. Filipovský, Úmrtí MUDr. J. Stříbrné, DrSc. – prof. 
Widimský sen.  
Ohlédnutí za Letní školou hypertenze – absolventi školy 
Ohlédnutí za konferencí ČSH v Mariánských Lázních – J. Filipovský 
 

11. Aktivity ESH: letní škola hypertenze, členství v ESH (RC) 
Letní škola hypertenze se bude konat ve Vídni 19. - 25. 9. 2015 – přihlášky nutno zaslat do 
konce dubna prof. Cífkové.  
12. - 15. 6. 2015- se bude konat Kongres ESH v Miláně.  
 Výbor ČSH doporučil nominaci doc. Filipa Málka na udělení titulu „Hypertension Specialist“ 
ESH. 
 

12. Nadcházející ročník soutěže o nejlepší práce ČSH (JW jr.) 
Přihlášky do soutěže pro mladé členy ČSH do 40 let za uplynulé období 1. 4. 2014 - 31. 3. 
2015 je nutno poslat na adresu jwidi@lf1.cuni.cz  Po diskusi se výbor přiklání k akceptování 
publikací v elektronické formě, které jsou uvedeny na webu ve zmíněném období. Kvalitu 
elektronické publikace (zejména zda konkrétní článek v elektronické podobě má rovněž 
„impact factor“) však výbor bude konzultovat se Střediskem vědeckých informací některé 
z lékařských fakult. 
 

13. Noví členové ČSH (JF)  
Společnost ČSH přijala nové členy: MUDr. E. Mojtová (Bratislava), MUDr. J. Kvasnička (Praha), 
MUDr. K. Rydlová (Kladno), MUDr. S. Bělešová (Praha). 
 

14. Různé 
 Prof. Filipovský pozval členy výboru k účasti na nezávislé studii s automatickým měřením TK 
ve zdravotnickém zařízení mimo ordinaci. Byly diskutovány detaily protokolu.   
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 Prof. Filipovský oznámil, že měření rychlosti pulzové vlny bylo přijato mezi výkony hrazené 
pojišťovnou (97bodů, kód 11112).       
Příští schůze výboru se uskuteční dne 20. června 2015. 

 
 
 
        Prof. MUDr. Jan Filipovský     zapsala: Hana Středová 

   Předseda ČSH 
 
 


