
1 

 

ZZááppiiss  zzee  sscchhůůzzee  vvýýbboorruu  ČČSSHH  vv  MMiikkuulloovvěě  3300..  99..  22001155    

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

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

Revizní komise:      Ceral J., Zelinka T. 

Omluven:     Horký K., Widimský J. 

 

1. Zahájení, kontrola zápisu (JF) 

Prof. Filipovský zahájil schůzi výboru. 

 

2. Nadcházející konference ČSH (MS) 

Prof. Souček informoval o přípravách na nadcházející konferenci ČSH v Mikulově: je přihlášeno 

téměř 700 účastníků, finančně bude akce pravděpodobně zisková. Záštitu nad konferencí převzal 

ministr zdravotnictví. Účastníci, kteří zaplatili letošní členský příspěvek ČSH do konce května, mají 

snížený registrační poplatek. 

 

3. Valná hromada ČSH (JF, MS, RC, JW jr.) 

Byly představeny body programu Valné hromady, která se uskuteční v rámci konference. Kromě 

obvyklých bodů (zpráva o činnosti, finanční zpráva, zpráva o časopisu a elektronických stránkách 

společnosti) přednese prof. Filipovský návrh na změnu stanov ČSH, odsouhlasenou výborem na 

minulé schůzi. 

 

4. Kongres ČIS v Praze, Brně (JW jr.) 

Prof. Widimský informoval o Kongresu ČIS, který se uskuteční 22. - 25. 11. 2015 v Kongresovém 

paláci v Praze.  Navržený blok ČSH do odborného programu:  

Předsedající: 

J.Filipovský, M.Souček 

H.Rosolová: Cílové hodnoty krevního tlaku u hypertenze a diabetes mellitus 

T.Zelinka: 24-hod. monitorování krevního  tlaku-nová doporučení 

 J.Widimský jr: Nefarmakologická léčba hypertenze v roce 2015 

 

5. Sympózium na Novoměstské radnici 6. 4. 2016, konference ČSH v Krumlově 6. – 8. 10. 2016 (JW 

jr.)  
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Prof. Widimský informoval o akcích ČSH v nastávajícím roce 2016, jejichž je odborným garantem. 

Symposium na Novoměstské radnici 6. 4. 2016 – odborný program bude finalizován na lednovém 

výjezdním zasedání; dále Konference ČSH v Českém Krumlově 6. - 8. 10. 2016. 

 

6. Časopis HT + KV prevence (JW jr.) 

Prof. Widimský představil další číslo časopisu- vyzval členy ke zpětné vazbě k náplni. Časopis bude 

vycházet tradičně 2x ročně tj. na sjezdu ČKS - květen, při příležitosti Výroční konference ČSH – 

říjen. Bylo odsouhlaseno, že v časopise bude oficiálně uváděno, že vychází ve spolupráci ČSH a 

ČSAT.   

Jedním z návrhů bylo, aby v časopise byly publikovány zprávy o proběhlých akcích ČSH. 

 

7. Praktická doporučení ČSH (JF, TZ, AL) 

Výbor odsouhlasil název pro nově zřízené texty, dosud pracovně nazývané praktická doporučení 

ČSH. Nadále bude používán název Praktické postupy ČSH, event. stanoviska ČSH. Tyto texty 

budou publikovány v časopise Hypertenze a KV prevence, budou dále prezentovány i 

v elektronické podobě.  Bylo odsouhlaseno, že do lednové schůze Výboru bude připraven další 

praktický postup na téma Jak správně měřit krevní tlak; hlavními autory budou prof. Linhart a 

doc. Ceral. Další  praktické postupy ČSH by mohly být publikovány  v šesti- až dvanáctiměsíčních 

intervalech.  

 

8. Elektronické stránky ČSH (JF) 

Elektronické stránky stále velmi dobře spravuje doc. MUDr. Mlíková Seidlerová. Návštěvnost je 

vysoká, obsah je průběžně aktualizován.  

 

9. Hospodaření ČSH, partneři ČSH (RC, JF) 

Prof. Cífková informovala členy výboru o hospodaření ČSH v roce 2015. Je vyrovnané, trvá 

problém s výběrem členských poplatků. Prof. Filipovský informoval o smluvně stanovených 

platbách partnerů ČSH: někteří partneři dosud nezaplatili, členové výboru slíbili kontaktovat 

jednotlivé partnery. 

 

10. Noví členové ČSH 

ČSH přijala následující nové členy: Dr. Markéta Hronová (Plzeň), Dr. Jan Novák (Brno). 

 

11.  Různé  
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- Prof. Widimský informoval, že monografie Hypertenze  od kolektivu autorů získala 1. cenu 

České internistické společnosti v kategorii knižních publikací za rok 2014.  

- Prof. Filipovský pohovořil o studii AutoTK, nábor nemocných úspěšně pokračuje v několika 

centrech (Hradec Králové, Plzeň, Brno, Olomouc). 

- Prof. Filipovský informoval o tom, že kód Rychlost pulzové vlny nebyl nasmlouván pro FN 

Plzeň ani po opakované žádosti. 

- Příští zasedání výboru ČSH proběhne 22. ledna 2016. 

 

 

 

Prof. MUDr. Jan Filipovský     zapsala: Hana Středová 

   Předseda ČSH 

 


