
Zápis ze společné schůze nového a  minulého výboru ČSH konané dne 17.1.2020 v 17 hod.  

Přítomni (v abecedním pořadí): Ceral J., Cífková R., Filipovský J., Mlíková Seidlerová J., Monhart V., 

Petrák O. , Rosolová H., Souček M.,  Špinar J., Widimský J., Zelinka T.,  

Omluveni: Linhart A., Vítovec J. 

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

1/ Kontrola zápisu z minulé schůze 

Prof. Widimský zahájil schůzi. 

 

2/volby ve výboru ČSH  

Revizní komise realizovala  volbu předsedy, místopředsedy, vědeckého sekretáře a pokladníka 

 předsedou Výboru společnosti ČSH byl zvolen prof. Jiří Widimský 

 místopředsedou byl zvolen prof. Jan Filipovský 

 vědeckým sekretářem byla zvolena doc. Jitka Mlíková Seidlerová 

 pokladníkem společnosti byla zvolena prof. Renata Cífková 
 

Výbor odsouhlasil jako poděkování členům volební komise malou finanční odměnu. 

Byly diskutovány technické detaily týkající se současného elektronického volebního systému. 

 

 

3/ výroční konference ČSH v Mikulově (Souček) 

Prof. Souček podal  zprávu o proběhlé Konferenci ČSH 2019 v Mikulově. 

Konstatoval rekordní účast- 700 lékařů a 100 sester. Konference byla úspěšná po všech stránkách a 

byla odsouhlasena odměna organizátorům.  

Příští konference ČSH v Mikulově bude v roce 2021. 

Termín: 7-9.10. 2021 Mikulov, organizátor programu prof. Souček.  

 

4/ Monografie Hypertenze- 5. vydání (Widimský)  

Prof. Widimský poděkoval všem spoluautorům, kteří se podíleli na 5. vydání knihy Monografie 

Hypertenze, která vyšla v nakladatelství Maxdorf v nákladu 1500 výtisků. 

 

 

5/ Blok ČSH v průběhu angiologických dnů v Praze v únoru bude následující: 

 J. Ceral : Intolerance léků u hypertenze 

 J. Widimský: Hypertenze a srdeční selhání 

 R. Cífková: Léčba hypertenze v perioperačním období 

 

6/ Byl diskutován a posléze  schválen následující blok ČSH  pro sjezd SHS v Bratislavě 12-

14.3.2020  

J. Widimský : Hypertenze a hypokalemie v klinické praxi 

M. Souček: Vaskulární věk a moznosti jeho ovlivnění 

J. Špinar: Hypertenze a srdeční selhání v českém registru FAR NHL 



 

 

 

7/ XVIII. sympozium v Novoměstské radnici 8.4 (Widimský, diskuze) 

Prof. Widimský informoval o přípravách nadcházejícího Sympozia arteriální hypertenze 8. 4. 

v Novoměstské radnici. 

Předložil předběžný program k diskuzi, který byl posléze schválen.  

Sborník textů  přednášek  z tohoto symposia bude vydán opět v nakladatelství Triton. Termín pro 

zaslání příspěvků je do 8. března 2020 na email organizátora programu:   jwidi@lf1.cuni.cz 

 

8/ sjezd ČKS v Brně 17-20.5.2020 -blok ČSH (diskuze) 

Byl diskutován a posléze schválen následující blok ČSH pro Kardiologický kongres v Brně. 

Program bloku: 

Předsedající: Cífková R., Souček M. 

J.Filipovský: Hypokalémie u hypertenze: máme myslet na Liddlův syndrom? 

J.Widimský: Primární  aldosteronismus: stanovisko ESH 

T.Zelinka: Feochromocytom a paragangliom: stanovisko ESH 

 

 

9/World Hypertension Day (WHD) a doprovodné akce /Filipovský/ 

V rámci Světového dne hypertenze 17.5. nabídla společnost Servier vyšetření krevního tlaku pro 

veřejnost v 10 krajských městech ČR, ve spolupráci s ČSH. Výbor tuto aktivitu  podporuje, avšak 

současně bylo konstatováno, že je třeba zajistit odpovídající technické a personální zajištění. 

.  

Tisková konference ČSH v rámci WHD se uskuteční 14. 5. v 11hod v Praze – Autoklub ČR.  

 

10/Konference ČSH Český Krumlov 8-10.10. 2020 (Widimský, Středová) 

Prof. Widimský informoval o stavu příprav na nadcházející Konferenci ČSH v Českém Krumlově, 

která proběhne ve dnech 8.-10.10. 2020,opětně  v městském divadle. Deadline pro zasílání  

abstrakt k aktivní účasti  je 1.6.2020na adresu pořádající agentury Galen symposion 

(n.hrabovska@gsymposion.cz) 

 

11/sjezd ČIS v Brně (Souček) 

 Na Kongrese České internistické společnosti se opět počítá s odborným blokem ČSH. 

 Kongres bude v termínu 18.-21. listopadu 2021. Program bude vytvořen na červnové schůzi.  

 

12/webové stránky ČSH (Mlíková Seidlerová, diskuze)  

Doc. Seidlerová uvedla, že webové stránky společnosti jsou a budou průběžně upravovány, 

v řešení je rozšiřování jejich funkcí. V roce 2020 je plánováno vytvoření účtů společnosti na 

sociálních sítích /Instagram, Facebook/.   

Pomoc se sociálními sítěmi/Instagram, Facebook/ nabídl doc. Petrák. 

 

Vzhledem k určitým změnám ve  Výboru ČSH bude připraven sekretariátem nový hlavičkový papír 

a banner Společnosti. 



 

13/společná guidelines ČSH a SVL (Widimský) 

Prof. Widimský informoval, že společná guidelines ČSH a SVL  byla prezentována na sjezdu SVL ve 

Zlíně v listopadu a současně ve stručné podobě publikována  v kongresových novinách.   

 

14/ poradny pro hypertenzi /diskuze/ 

Členové výboru diskutovali  o současné situaci s vyšetřováním a sledováním osob s těžšími 

formami art. hypertenzí, kde kapacita  hypertenzních center s omezeným personálním složením  

díky velkému počtu hypertoniků mnohdy nestačí.   

 

15/hospodaření ČSH (Cífková)  

Prof. Cífková předložila členům výboru přehled hospodaření za minulý rok a konstatovala, že stav 

je uspokojivý, vzhledem ke stále positivním číslům. 

 

16/Letní škola hypertenze (Cífková) 

 Letní škola hypertenze proběhne v září tohoto roku v Srbsku. Zájemci se mohou hlásit do poloviny 

dubna prof. Cífkové (renata.cifkova@ftn.cz). Počítá se opět s 1-2 účastníky, mladými členy ČSH do 

40 let.  

 

17/telmisartan/indapamid (PRO MED CS)- stanovisko ČSH (Widimský) 

Odborné stanovisko ČSH ve vztahu k této fixní kombinaci bylo na žádost firmy PRO MED CS zasláno 

SUKLu. 

       

18/ časopis HT a KV prevence /Widimský, diskuze/ 

Proběhla diskuse k odborné náplni prvého čísla časopisu HT a KV prevence, které bude vydáno 

v době  kard. Sjezdu v Brně. Deadline pro zasílání  příspěvků  je 15.5.2020 na 

email:jwidi@lf1.cuni.cz. 

 

19/ termíny dalších akcí ČSH v roce 2020 

Další schůze Výboru ČSH se uskuteční 20.6.2020.  

 

20/ různé (Cífková) 

Výbor nadále podporuje členství v Evropské společnosti pro hypertenzi. 

 

22/ byla odsouhlasena odměna  sekretariátu  ČSH /ing.Mentlíková/ 

 

21/ noví členové 

Novými členy společnosti ČSH se stali: 

MUDR. Střelec Ladislav - Brno,  

Tomeček Pavel-Veselí nad Moravou 

Zítek Matěj - VFN Praha 

Všem  novým členům  gratulujeme 

 

mailto:renata.cifkova@ftn.cz


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

Předseda ČSH 

 

 

 

 

 


