
Zápis ze schůze výboru ČSH konané dne  21.1. 2021 v 17 hod. /online/ 

Přítomni (v abecedním pořadí): Ceral J., Filipovský J., Linhart A., Mlíková Seidlerová J., Souček M.,    

Vítovec J., Widimský J., Zelinka T. 

Revizní komise: Rosolová H., Petrák O. Špinar J 

Omluveni: Cífková R.  

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

1/ Kontrola zápisu z minulé schůze /v 6/2020, schůze na podzim díky pandemii neproběhla/ 

     Prof. Widimský zahájil schůzi. 

 

2/Monografie hypertenze - V. vydání 2019-  

    Kniha vyšla v nakladatelství Maxdorf, dostala cenu České internistické společnosti.  

    Prodejnost stoupá, autoři  obdrželi první odměny.   

 

3/ Proběhlá XXXVII konference ČSH, XXIX konference České asociace PK ,  

     ve spolupráci s Českou asociací SS ČKS CKS 8-9.10.2020 - Krumlov- Praha/hotel Panorama Online 

     Bylo registrováno cca 400 účastníků. Poděkování patří všem přednášejícím, účastníkům i organizátorům. 

     Výbor schválil odměnu  organizátorům.  

 

4/ Proběhlý Blok ČSH pro sjezd SHS v Bratislavě 12-14.11 2020/online/  

     Předsedající: Souček M., Widimský J. 

     J.Widimský : Hypertenze a hypokalémie v klinické praxi 

     M.Souček: Vaskulární věk a možnosti jeho ovlivnění 

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

     Prof. Widimský poděkoval  výboru SHS  za pozvání,  celá akce byla dobře organizována, odborný blok ČSH 

sledoval velký počet účastníků, potěšitelná byla i velká diskuze po přednáškách. 

 

5/ Proběhlý blok ČSH na kongresu ČIS online 18.-20.11 2020 v Brně /přenos z Prahy/ 

     J.Mlíková Seidlerová: Měření TK-nové přístupy 

     J.Filipovský: Covid 19 a KV onemocnění 

     J.Widimský: Covid 19 a antihypertenzní léčba 

 

 

6/ Blok Hypertenze na angiologických dnech v Praze 25-27.2.2021/online/ 

     Výbor odsouhlasil návrh odborného bloku Hypertenze  na Angiologických dnech, které proběhnou ve 

virtuální   podobě. Témata jednotlivých přednášek i předsedající  byli  navržení českou angiologickou 

společností, nejedná se  proto o oficiální  blok ČSH.    

   Předsedající: Widimský J., D.Karetová.  

   J. Mlíková Seidlerová: Nové metody měření krevního tlaku 

   P. Wohlfahrt:  SCORE a 20-leté riziko KV mortality a maligních chorob 

   J. Widimský:  Hypertenze , hypokalémie , primární aldosteronismus 

   J. Filipovský : Hypertenze, hypokalémie , Liddleův syndrom  

 

 

 



 

7/ Blok ČSH na kongresu ČKS 10.-21.5.2021 /virtuálně / Brno  

     Výbor navrhl 60-ti minutový odborný blok ČSH na online kongres České kardiologické společnosti, který 

byl posléze schválen. Předběžné zařazení bloku  je 17.5  10.20-11.20 h  

Název bloku: Aktuální diagnostické a terapeutické přístupy u hypertenze 

Předsedající: Cífková R., Souček M. 

J.Mlíková Seidlerová: Novinky v oblasti měření krevního tlaku,   

J.Filipovský: Cirkadiánní variabilita krevního tlaku a její význam pro antihypertenzní léčbu: má být podávána 

ráno nebo večer?  

J.Widimský: Adherence, stále nevyřešený problém  

T.Zelinka: Invazívní léčba hypertenze, jaké je její postavení dnes? 

 

 

8/ XIX. Sympozium-v Novoměstské radnici 7.4. 2021 /Widimský, Středová, diskuze/  

    Online-odpoledne, přenos z Novoměstské radnice 

     Prof. Widimský informoval, že Symposium arteriální hypertenze proběhne  bohužel  v online formě. 

    Byl  představen návrh předběžného odborného programu , který byl posléze  schválen.  

     

    V rámci akce bude opět vydána Monografie/Sborník přednášek  v nakladatelství Triton.  

    Termín k dodání textů je do 1.3.2021 na email : jwidi@lf1.cuni.cz 

     Sponzorem publikace bude opět společnost Servier. 

     Pokud dovolí epidemiologická situace, po ukončení akce se sejde výbor ČSH na krátké schůzi. 

 

 

9/Evropská společnost pro hypertenzi 

    Joint meeting ESH-ISH Glasgow proběhne online 11.-14.4.2021 

 

    Členství v ESH-výbor bude nadále podporovat členství  v této organizaci. Časopis J.Hypertension    je 

distribuován v elektronické podobě. 

 

    Letní škola hypertenze: 11.-16.9.2021 Sremski Karlovci /schválen dr.Lábr/ 

     Letní škola hypertenze, která se v loňském roce neuskutečnila, proběhne ve dnech 11.-16.9.2021 

     v Srbsku v Sremski Karlovci. Schválen byl již MUDr. Lábr/Brno/, prof. Filipovský  podal  návrh na dalšího  

     účastníka- bude dále řešeno ve spolupráci s  prof. Cífkovou.  

 

    European Hypertension Specialists: Národní akreditační výbor /Cífková, Widimský/ 

    Výbor odsouhlasil žádost MUDr.B. Štraucha, Ph.D. o přijetí mezi  European Hypertension Specialists, 

doporučení  za ČSH sepíše prof. Widimský. Definitivní schválení  podléhá ESH.   

 

 

10/ WHD- 17.5. 2021   „Know your numbers“ 

        17.5. je vyhlášen Světový den hypertenze  na téma Know your numbers.  ČSH připraví aktivity podle 

pandemické situace / tisková konference, vystoupení členů Výboru v médiích apod/. 



 

 

11/ Sjezd SHS 29.4-1.5.2021 hotel Partizán na Táloch v Nízkych Tatrách 

          Plánovaný kongres Slovenské hypertenzní společnosti, jehož forma /virtuální, hybridní či prezenční / 

          bude upřesněna, proběhne ve dnech 29.4. – 1.5.2021.  

          Termín pro zaslání odborného bloku ČSH je do 22.února. 

           

Navrhované přednášky: 

R.Cífková: Dlouhodobé trendy hodnot krevního tlaku, prevalence, znalosti, léčby a kontroly hypertenze v 

české populaci 

J.Widimský: Adherence k léčbě: trvající problém 

 

Proběhlé volby do výboru SHS: stávající předsedkyně MUDr. doc. Slavomíra  Filipová odstoupila / ve volbách 

dostala nejvíce hlasů/ a stává se  čestnou prezidentkou.  

Novou předsedkyní byla zvolena MUDr. Anka Vachulová, viceprezidentem prof. MUDr.L. Gašpar, 

ved.sekretářem prim.P. Letavay z Dolného Kubína. Výbor  všem nově zvoleným členům výboru SHS 

blahopřeje.   

 

12/časopis HT a KV prevence 2021-1(Widimský, diskuze) 

    Nové číslo časopisu Hypertenze a Kardiovaskulární prevence vyjde  

    u příležitosti XXIX. Výročního sjezdu ČKS. Deadline pro zasílání textů je do 15.4. 

    Výbor schválil do společenské rubriky následující texty:  

    Laudatio /významné životní jubileum prof. Vítovce/ napíše prof. Špinar, 

    Nekrolog k úmrtí prof. Jiřího Widimského, sen. napíše prof. Cífková. 

 

 

13/Cena ČSH /Widimský, diskuze/ 

     Prof. Widimský informoval, že v soutěži o cenu ČSH je dosud málo přihlášených. Vhodné, zejména  

v rámci hypertenzních center, zvážit další příhlášky do soutěže. Podmínkou účasti je věk do 40 let a členství 

v ČSH.    

    

 

14/Konference ČSH Český Krumlov: změna termínu kvůli volbám do poslanecké sněmovny:  

      nový termín 30.9.-2.10.   2021 (Widimský, Středová) 

      Vzhledem k vyhlášeným volbám do poslanecké sněmovny byl stanovený nový termín Konference ČSH: 

      30.9.-2.10.  2021 Český Krumlov 

      Během února bude připraveno 1.oznámení Konference.  

 

15/sjezd ČIS v Brně 10-13.11.2021 (Souček) 

       Prof. Souček informoval o plánovaném Kongresu České internistické společnosti,  

       který proběhne 10.-13.11. 2021 v Brně.  

       Odborný blok ČSH /60 min./ bude připraven na červnové schůzi Výboru. 

     

 

 

16/webové stránky ČSH (Mlíková Seidlerová) 

      Doc. Mlíková Seidlerová informovala o návštěvnosti webových stránek společnosti. Proběhla diskuze, 

http://www.cksonline.cz/29-vyrocni-sjezd-cks/


      zda, neposkytnout na stránkách online poradnu pro pacienty. Převládl názor připravit a uvést  na 

webových stránkách  „časté dotazy   pacientů a odborné odpovědi na ně“. 

 

17/ Stanovisko odborných společností k farmakologické léčbě obezity  

     Pro rozdílná stanoviska členů, výbor ČSH ve stávající podobě nepodpořil  tento dokument České 

    obezitologické společnosti. Výbor je připraven do budoucna k diskuzi a spolupráci týkající se léčby  

    obezity/hypertenze.      Obezitologická společnost byla informována dopisem.  

 

18/různé  

      Výbor odsouhlasil každoroční odměnu sekretariátu ČSH /Ing. M.Mentlíková/ 

 

19/ další akce výboru ČSH- 

       Příští schůze výboru budou 7.4. a 19.6 .2021. 

       

20 / noví členové-  

        Výbor odsouhlasil přijetí nových členů společnosti ČSH 

         MUDr. Kala Petr Kala / Praha/  

         MUDr. Nguyen Thi Minh Phuong /Praha/ 

         

         Výbor se shodl, že je nutná propagace a nábor nových členů z řad mladých lékařů z jednotlivých center 

         a klinik. 

 

 

 

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

Předseda ČSH 

 


