
Zápis ze schůze výboru ČSH konané dne 8. 6. 2019 

 

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

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

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

Omluveni:     Linhart A.  

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

1) Kontrola zápisu z minulé schůze 

Prof. Widimský zahájil schůzi a přivítal členy výboru. 

   

2) Proběhlé XVII. symposium Arteriální hypertenze, současné klinické trendy 

(Novoměstská radnice 3. 4. 2019), Widimský, Středová 

Bylo předloženo vyúčtování s plusovým ziskem a oznámeno datum příštího symposia, 

které se bude konat 1. dubna 2020, opět v Novoměstské radnici.  Prof. Widimský 

poděkoval  výboru za podporu této akce i všem aktivním účastníkům.  

    

3) blok ČSH na sjezdu SHS 4. - 6. 4. 2019 Jasná, Slovensko 

Sjezdu SHS se v bloku ČSH aktivně zúčastnili prof. Rosolová, prof. Souček a doc. Holaj.  

    

4) blok ČSH na kongresu ČKS v Brně   

V Brně na sjezdu ČKS vystoupili se svými přednáškami prof. Cífková, prof. Filipovský a 

prof. Widimský. Tento odborný blok byl velmi dobře navštíven.  

      

5) World Hypertension Day (WHD) 17. května 2019  

V rámci WHD byla problematika hypertenze více medializována vystoupením prof. Součka 

v ČT a články prof. Widimského v Medical Tribune. Do budoucna se počítá s širší 

medializací problematiky arteriální hypertenze jakožto nejčastějšího KV onemocnění.  

 

6) výroční konference ČSH v Mikulově 3. - 5. 10. 2019 (Souček, diskuze) 

Prof. Souček, jako hlavní organizátor konference, informoval o stavu příprav) odborný 

program, finanční pokrytí a další). Návrh základní struktury programu byl schválen.  

 

7) cena ČSH 2019 (Widimský, diskuze) 

Výbor rozhodl o udělení cen ČSH za nejlepší publikaci za uplynulé období pro mladé členy 

ČSH (podporováno společností Servier) 



1. místo  dr. A. Krajčoviechová, Ph.D. (IKEM Praha) a doc. dr. O. Petrák, Ph.D. (III. 

interní klinika VFN Praha)  

2. místo  dr. M. Behuliak, Ph.D (Fyziologický ústav, Akademie věd, Praha), 

dr. J. Klímová a dr. J. Kvasnička (oba III. interní klinika VFN Praha) 

3. místo  dr. K. Lábr (interní klinika FN Brno) 

Udělení cen bude realizováno tradičně během slavnostního bloku ČSH v Mikulově, autoři 

na společném prvém místě budou míti krátkou přednášku.   

 

8) Monografie Hypertenze-5. vydání, Widimský, diskuze   

Výbor projednal aktuální stav příprav této monografie, která  by měla vyjít na podzim 2019 

v nákladu cca 1500 výtisků v nakladatelství Maxdorf při příležitostí konference v Mikulově. 

Texty je třeba dodat do poloviny srpna na email jwidi@lf1.cuni.cz. Výbor se dohodl na 

zkrácené, více klinicky zaměřené formě knihy/kapitol – hlavní body, jasné shrnutí, 

zpřehlednění textu ve formě tabulek, obrázků, redukce nadměrného počtu citací.  

    

9) volby do výboru ČSH (diskuze) 

Výbor se již dříve dohodl na elektronické formě voleb, které proběhnou v říjnu tohoto roku.   

Doc. Mlíková Seidlerová předjednala realizaci se společností FlexiSystem. Byla navržena 

a schválena volební komise ve složení dr.Peleška (Praha), doc. Špác (Brno) a  

dr. Gelžinský (Plzeň). Pro tyto volby bude zřízena speciální e-mailová adresa sekretariátu 

ČSH. První kolo voleb by mělo proběhnout v polovině října. Druhé v listopadu 2019. 

 

10) Evropská doporučení léčby hypertenze. 

Podle předběžných informací by Evropská doporučení diagnostiky a léčby hypertenze 

měla býti prezentována i v časopise Cor Vasa ve zkrácené formě.  

 

11) časopis HT a KV prevence (Widimský) 

Výbor prodiskutoval některé návrhy obsahu druhého čísla časopisu, které by mělo vyjít 

během konference v Mikulově. Deadline pro zasílání textů je na adresu jwidi@lf1.cuni.cz 

do 10. 9. 2019. 

 

12) webové stránky ČSH  

Výbor prodiskutoval aktuální stav webových stránek ČSH (www.hypertension.cz) 

 

mailto:jwidi@lf1.cuni.cz
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http://www.hypertension.cz/


13) Sjezd ČIS v Praze 17-20.11.2019 

Výbor sestavil programový blok ČSH na Kongres České internistické společnosti 17.-20. 

11. v KCP v Praze. 

Program bloku ČSH ) 60 min) 

Předsedající: Filipovský J, Widimský J. 

doc. Zelinka T.: Rezistentní hypertenze 

prof. Widimský J.: Hypertenze a diabetes mellitus  

prof. Filipovský J.: Nádory a hypertenze  

 

14) výroční konference ČSH v roce 2020 

Výroční konference ČSH 2020 se bude konat 1. - 3. října 2020 v Českém Krumlově. 

 

15) různé 

Společnost E-health požádala o možnost spolupráce s ČSH. Výbor navrhl krátkou 

prezentaci této společnosti na příští schůzi , aby se členové seznámili s podstatou žádosti. 

 

16) Příští schůze výboru ČSH se uskuteční ve středu 2.10 od 17 hod. v Mikulově 

 

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

Předseda ČSH 

 


