
  Zápis ze schůze výboru ČSH konané dne 19. 1. 2017 v 17:00, Jánské Lázně 

  

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

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

Revizní komise:     Mlíková Seidlerová J., Zelinka T. 

Omluveni:    Monhart V. 

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

 

 

1/Kontrola  zápisu z minulé schůze 

   Prof. Widimský uvítal členy výboru a zahájil schůzi 

 

2/nová doporučení  dg. a léčby hypertenze ČSH, aktuální stav, cyklus přednášek /Widimský, výbor 

ČSH/ 

Nová doporučení vyjdou ve formě samostatného suplementa v časopise Hypertenze a 

kardiovaskulární prevence. Je plánován reprint, později vyjdou i v časopise Vnitřní lékařství. Je 

plánována i kapesní verze. Doporučení budou propagována mezi odbornou veřejnost i formou 

cyklu seminářů / březen- květen/.  

 

3/16. sympozium Arteriální hypertenze, současné klinické trendy: Novoměstská radnice 4.4.2018. 

Výbor odsouhlasil navržený odborný program. Sborník přednášek opět vyjde v nakladatelství 

Triton. Termín pro zaslání příspěvků je do 1. března 2018 na emailovou adresu jwidi@lf1.cuni.cz.  

/Widimský, Středová, výbor ČSH/ 

 

4/blok ČSH na kongresu ČKS v Brně (6.-9.5.2018) – výbor ČSH diskuze  

Členové výboru navrhli následující blok ČSH do odborného programu Kongresu ČKS. / 60min/ 

Název bloku: Nová doporučení diagnostiky a léčby hypertenze ČSH 

Předsedající: prof. R. Cífková, prof. M. Souček 

 Aktuality v diagnostice – prof. H. Rosolová 

 Aktuality ve farmakoterapii – prof. J. Widimský, jr.  

 Hypertenze v perioperačním období – prof. R. Cífková 
 

5/časopis Hypertenze a KV prevence 2018 -1  vyjde opět ke sjezdu ČKS v Brně začátkem května.  

Obsah prvého čísla bude upřesněn do konce února. Deadline pro zasílání příspěvků je 15. 4. 2018 

(Widimský, výbor) 

 

6/XXXIII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Konferencie PS preventívnej 

kardiológie SKS, Žilina 12.-14. 4.2018 

Členové navrhli následující blok ČSH na Kongres Slovenské hypertenziologické společnosti 

 Automatické měření krevního tlaku- prof. J. Filipovský 



 Česká doporučení pro dg. a léčbu hypertenze- aktuality ve farmakoterapii -  
prof. J. Widimský 

 Hypertenze, srdeční selhání a cílové hodnoty- prof. J. Špinar 
 

7/PEDIM/Prague European Days of Internal Medicine, 31.5.-1.6.2018 (Widimský) 
 Prof. Widimský informoval o nadcházející mezinárodní akci PEDIM/Prague European Days of 

Internal Medicine, 31. 5. - 1. 6. 2018 V průběhu této akce bude organizován 60-min blok věnovaný 

kombinační léčbě hypertenze. Program bloku: 

J. Filipovský: diuretika v kombinační léčbě 

J. Widimský: Klinické výhody fixních kombinací 

T. Zelinka: Chyby a omyly v kombinační léčbě 

  

 

 

 
8/XXXV. konference České společnosti pro hypertenzi, XXVI. konference pracovní skupiny 

Preventivní kardiologie ČKS, blok České asociace Srdečního selhání ČKS 

18. - 20. října 2018 Český Krumlov (Widimský, Středová) 

Prof. Widimský informoval o přípravách na Konferenci ČSH v Českém Krumlově ve dnech  

18. - 20. 10. 2018. Deadline pro zasílání přihlášek k aktivní účasti je 31.5.2018 

 

9/ Webové  stránky ČSH (Mlíková Seidlerová) 

Doc. Mlíková Seidlerová informovala o zvyšující se návštěvnosti a fungování webových stránek 

společnosti 

 

10/ESH aktuality 

Letní škola 2018 proběhne ve Švýcarsku. Termín pro přihlášky je do konce dubna. Výbor schválil 

jako účastníka MUDr. Jana Machuru / FN Hradec Králové/. 

Setkání předsedů hypertenzních společností proběhne 10.-12. května v Polsku 

 

11 /doc. dr.R.Holaj CSc a dr.Jan Rosa Ph.D--žádost Hypertension specialit:  

Výbor souhlasil s žádostí MUDr. J. Rosy a  doc. R. Holaje pro udělení certifikátu „ Hypertension 

specialist.“  

 

12/ různé 

  Prof. Cífková informovala Výbor o stavu financí společnosti za rok 2017. Finanční situace 

společnosti je stabilizována. 

 Prof. Filipovský informoval, že Studie o automatickém měření tlaku, na které se podíleli 

někteří členové Výboru, byla uveřejněna v prestižním časopise Blood pressure. 

 Termín o zaslání přihlášky do soutěže o nejlepší práci ČSH do 40-ti let je do konce března 

2018 na adresu jwidi@lf1.cuni.cz 

 Prof. Souček informoval o Konferenci ČSH, která se uskutečnila v Mikulově  

mailto:jwidi@lf1.cuni.cz


5.-7.10.2017. Počet účastníků byl velmi vysoký/ 616 lékařů/. Tato úspěšná konference byla 

finančně pro Společnost zisková. Výbor odsouhlasil odměnu organizátorům.  

*Výbor odsouhlasil finanční odměnu sekretářce Společnosti ČSH- Ing. Mentlíkové. 

* Výbor se dohodl, že výroční konference se budou pravidelně střídat v Mikulově a Českém 

Krumlově  vzhledem k vysoké návštěvnosti. 

  
13/schválena přihláška do ČSH- nový člen -dr. M. Nesvadba (Turnov) 

14/ příští schůze výboru ČSH 

Příští schůze výboru se bude konat po skončení akce v Nov. radnici 4. 4. 2018 a další 23. 6. 2018. 

 

 

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

Předseda ČSH 


