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Zápis ze schůze výboru ČSH konané dne 24. 6. 2017 v 17:00 

 

Přítomni (v abecedním pořadí): Ceral  J., Cífková R., Filipovský J., Linhart A.,  

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

Revizní komise:     Monhart V., Mlíková Seidlerová J, Zelinka T. 

Omluveni:    Vítovec J.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1/ Kontrola zápisu jednání z minulé schůze  

2/ Kongres Slovenské hypertenzní společnosti 30. 3. – 1. 4. 2017 /Widimský/ 

Prof. Widimský informoval o průběhu Kongresu Slovenské hypertenzní společnosti, kde měla ČSH 60 
min blok/přednášející Souček, Štrauch,Widimský/.  

3/ Proběhlé  sympozium v Novoměstské radnici v dubnu 2017 /Widimský, Středová/ 

Prof. Widimský zhodnotil proběhlé symposium o hypertenzi v Novoměstské radnici. Akce s více než 
300 účastníky měla kladný ohlas. I finančně byla pro společnost zisková. 

Příští, již XVI. Symposium Arteriální hypertenze současné klinické trendy se bude konat 4. dubna 
2018. 

4/ Program ČSH na Kongresu ČKS 7. – 10. 5. 2017/Filipovský, Cífková/ 

Prof. Filipovský informoval výbor o průběhu bloku ČSH na Kongresu ČKS.  Byla vyslovena spokojenost 
s umístěním i návštěvností. 

5/ Světový den hypertenze 
 
Bylo odvysíláno několik rozhlasových relací v rámci Dne hypertenze se členy výboru / např. prof. 
Filipovský- Plzeň, prof. Souček- Brno/ 
  

6/ Cena ČSH 2017 (Widimský), návrh úpravy podmínek 
 
Členové výboru se po diskuzi  rozhodli ponechat dosavadní podmínky pro udílení cen ČSH. 
Cenu za uplynulé  období  získal   dr. J.Rosa Ph.D  ze III. interní kliniky. Ostatní došlé  přihlášky bohužel 
nesplnily kritéria  pro zařazení  do soutěže /členství  v  ČSH v době přihlášky, věk do 40 let/. 
 

7/ Výroční konference ČSH, PsPK a České asociace srdečního selhání ČKS v Mikulově 5. – 7. 
10. 2017 (Souček) 
 
Prof. Souček informoval výbor o průběhu příprav na Výroční konferenci v Mikulově. 
Představil návrh odborného programu, který výbor posléze odsouhlasil. Aktuální počet 
zaregistrovaných osob je vysoký.  
Po finanční stránce nebude kongres ztrátový. 
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8/ Sjezd České internistické společnosti v Praze 29.10-1.11.2017 (Jiří Widimský) 

Byl odsouhlasen blok ČSH na Kongrese  ČIS v Praze 

 „Nová doporučení diagnostiky a léčby hypertenze ČSH“ 
předsedající: J. Widimský, M. Souček 
 
Diagnostika hypertenze 
J. Filipovský /Plzeň/ 
 
Principy léčby hypertenze 
J. Widimský /Praha/ 
 
Léčba hypertenze ve specifických situacích 
R. Cífková /Praha/ 
 

9/ Nová doporučení dg. a léčby HT ČSH v roce 2017 (výbor ČSH) 

Výbor po diskuzi odsouhlasil koncipování nových doporučení diagnostiky a léčby arteriální 
hypertenze v roce 2017 v  pětiletém odstupu od poslední verze v r. 2012. Bylo provedeno rozdělení 
jednotlivých oddílů nových doporučení členy výboru. 

Deadline pro zasílání návrhů na podobu jednotlivých statí je 5.9 na emailovou adresu 
prof.Widimského  /jwidi@lf1.cuni.cz/ . Poté-20. září proběhne v Praze setkání členů výboru za 
účelem finalizace celého dokumentu. Nová doporučení by pak měla býti prezentována poprvé 
v průběhu konference ČSH v Mikulově  a poté následně publikována jako suplementum časopisu HT a 
KV prevence/viz rovněž bod 10/ 

10/ Časopis Hypertenze a KV prevence (JW, výbor) 

Výbor diskutoval o obsahové náplni dalšího čísla časopisu. Kompletace obsahu bude provedena jako 
obvykle  ve spolupráci s ČSAT. Nová guidelines by měla vyjít jako samostatné suplementum po 
konferenci v Mikulově.  Na budoucí schůzi výboru ČSH v Mikulově /středa 4.10 v 17 hod./bude 
přizván zástupce vydavatele firmy Target-MD /dr. M. Doležal/ 

 

11/Registrace ČSH, finanční  aspekty-sponzoři   (Cífková, Filipovský,Widimský) 

Prof. Cífková předložila přehled financí za minulé období. Situace ve společnosti zůstává stabilní. 

 

12/Webové  stránky ČSH (Mlíková Seidlerová) 

Výbor, že webové stránky ČSH běží bez problémů. 

13/ Aktuality z ESH  

Prof. Filipovský navštívil kongres Evropské hypertenzní společnosti (ESH) a informoval výbor o 
odborných projektech /spolu/organizovaných ESH.  

14/Noví členové- byli schválení následující : 

Mgr. Michal Bencze, Dr.Zdeněk Kratochvíl, dr. Jan Machura, Dr. Jaroslav Šindelář. 

15/ Příští schůze výboru se uskuteční ve středu 4.10 v 17 hod. v Mikulově.   

Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.          zapsala: Hana Maryška Středová 

mailto:jwidi@lf1.cuni.cz
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            Předseda ČSH 

 


