
Zápis ze schůze výboru ČSH konané dne  4.10.2017 v 17 hod.  

Hotel Tanzberg - Mikulov  

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

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

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

Hosté:      Doležal M./Target-MD/ 

 

1/ schválení  zápisu  z jednání minulé schůze výboru 

Prof. Widimský zahájil schůzi výboru, byl schválen zápis jednání z minulé schůze. 

2/ Konference v Mikulově /Souček/ 

Prof. Souček informoval o nastávající konferenci, sdělil počty zaregistrovaných / 430 lékařů, 

80 sester a 80 firemních zástupců. Konference bude po finanční stránce zisková. 

3/Nová doporučení diagnostiky a léčby hypertenze /členové výboru/ 

Proběhla diskuse k přípravě guidelines ČSH. Po finalizaci budou nová guidelines vyvěšena na 

webových stránkách ČSH /www.hypertension.cz/ do konce listopadu k ev. připomínkám 

členů.  Poté budou nová guidelines publikována v suplementu časopisu Hypertenze a KV 

prevence.  

Připravuje se i ve spolupráci s SVL  vydání zkrácené verze  guidelines pro PL. Navíc tradičně 

bude vydána i stručná kapesní verze guidelines.  

4/časopis Hypertenze a KV prevence /Widimský, Doležal, členové výboru/ 

Byla diskutována další podoba časopisu  Hypertenze a KV prevence, který je vydáván již 6. 

rokem.  Vhodné je  zvětšit okruh přispívajících autorů a snažit se vydávat i stručné zprávy 

z velkých kardiologických akcí. Je vhodné rovněž stanovit časnější termíny pro zasílání 

jednotlivých příspěvků tak, aby byla dostatečná časová rezerva pro finalizaci a tisk 

jednotlivých čísel. Byla odsouhlasena grafická úprava textů publikovaných článků. Byly 

probrány  i ekonomické aspekty spolupráce ČSH s  Target-MD.  Počítá se s uzavřením nové 

smlouvy s agenturou Target-MD na další 3 roky. 

5/Kongres ČIS v Praze /Widimský, Středová/ 



Prof. Widimský informoval Výbor o nadcházejícím Kongresu ČIS, který se uskuteční 29.10-

1.11. 2017 v Praze a kde má ČSH svůj blok v odborném programu. 

 

6/ Registrace ČSH, finanční aspekty-partneři ČSH (Cífková, Filipovský, Widimský) 

Prof. Cífková předložila hospodaření společnosti, které bylo schváleno. Diskutovány otázky 
spolupráce s jednotlivými partnery ČSH. 

7/Webové  stránky ČSH (Mlíková Seidlerová) 

Doc. Seidlerová-Mlíková informovala v číslech o návštěvnosti webových stránek. Je 
potěšitelný narůstající zájem, zejména ze strany mladých lékařů.  

8/Letní škola hypertenze /Cífková/ 

Prof. Cífková referovala o proběhlé Letní škole hypertenze v Rumunsku. 

9/ termín příští schůze výboru  

Další schůze výboru se uskuteční v pátek 19.1 2017 od 17 hod., místo bude upřesněno. 

 

 

 

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

Předseda ČSH 

 

 


