
Zápis ze schůze výboru ČSH konané dne 19. června 2021 v 17 hod.Třeboň 

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

Souček M., Vítovec J., Widimský J., Zelinka T. 

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

 

 
 

1/ Kontrola zápisu z minulé schůze výboru 

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

 

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

    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  

    Blok ČSH proběhl s dobrým ohlasem. 

 

3/ XIX. Symposium Arteriální hypertenze 7.4.2021  Nov. radnice online  /Widimský Středová/ 

     Tradiční akce i přes online formu měla velkou sledovanost a přinesla i finanční zisk společnosti. 

 

4/ Sjezd SHS 29.4-1.5.2021-online 

Blok ČSH  

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

české populaci  

J. Widimský: Adherence k léčbě: trvající problém  

J. Špinar: Glifloziny v léčbě KV onemocnění 

 

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

 Blok ČSH: Aktuální diagnostické a terapeutické přístupy u hypertenze  

Předsedající: Cífková R.  

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? 

 

6/ cena ČSH (Widimský , diskuze) 

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

     / podporováno společností Servier/.  

 
1. Cena: MUDr. A. Krajčoviechová /Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN, Praha/ 
2. Cena: MUDr. J. Gelžinský / II. interní klinika FN Plzeň/ 
3. Cena: MUDr. P. Kala / IKEM/ 

 



Vyhlášení výsledků s předáním cen proběhne tradičně v průběhu slavnostního bloku ČSH na 
konferenci v Českém Krumlově v pátek 1.10 odpoledne. Pro zjednodušení a větší přehled výbor 
rozhodl o podávání přihlášek pro budoucí ročník soutěže vždy za období kalendářního roku, tj. 
v roce 2022 za uplynulý rok 2021.  

 

7/ Konference ČSH a asociací PK a SS ČKS v Českém Krumlově 30.9-2.10.2021  (Widimský, Středová, 

diskuze) 

    Byl prodiskutován předběžný návrh odborného programu, který bude do konce června ještě doplněn.  

Součástí programu bude i sesterská sekce. Byly podány i další informace organizačního charakteru. 

 

8/časopis HT a KV prevence-2021-2: deadline pro texty již 10.9 !! (Widimský, diskuze) 

    Časopis Hypertenze a kardiovaskulární prevence, kde budou uveřejněny abstrakty Konference ČSH, vyjde 

    u příležitosti konání Konference v Českém Krumlově . Předběžně diskutovány následující texty: 

J. Widimský: guidelines ISH 2020: stručný přehled, J. Filipovský: Praktická doporučení měření TK ESH 2021 

T. Seeman: Cílové hodnoty TK u hemodialyzovaných osob, J. Špinar: studie EMPEROR-preserved, R. Cífková: 

prof. G. Mancia -významný hypertenziolog a kardiolog.  

 

 

9/blok ČSH na sjezdu ČIS v Brně 10-13.11.2021 (Souček)  

    Prof. Souček informoval o změně data konání Kongresu České internistické společnosti v Brně,  

    a to 20. - 23. 10. 2021. Výbor prodiskutoval a posléze schválil následující program bloku ČSH (60 min): 

H.Rosolová: Srdeční frekvence – důležitý marker sympatické nervové aktivity  a kardiometabolického rizika 
J.Widimský: Hypertenze a srdeční  selhání se zachovalou EF (HFpEF)  
R.Cífková: Léčba hypertenze v období kolem porodu 
 

  

 10/webové stránky ČSH (Mlíková Seidlerová) 

       Během covidové pandemie mírně poklesla návštěvnost webových stránek společnosti 

 

11/ČSH   -zapsaný spolek (Cífková, Widimský)  

      Již v minulosti v souvislosti s přijetím nového občasného zákoníku se Česká společnost pro hypertenzi 

stala po právní stránce “ zapsaným spolkem“. (z.s.) Členové výboru musí nyní ještě dodat JUDr. Červené 

některé administrativní podklady. 

 

12/ nová guidelines dg. a léčby hypertenze 2022? /diskuze/ 

     Prof. Filipovský navrhl, aby ve druhé polovině příštího roku ČSH připravila nová Doporučení pro 

diagnostiku a léčbu hypertenze tak, aby se dodržela  5-ti letá perioda vydávání těchto textů.  Po diskuzi byl 

tento návrh schválen. 

 

13/edukační semináře pro PL, internisty organizované ČSH?.   

     Proběhla diskuse o možnosti pořádání edukačních seminářů organizovaných ČSH pro Praktické lékaře a 

internisty na některá vybraná témata /např. měření TK včetně AMTK, kontrola HT a rizikových faktorů v ČR, 

praktické přístupy, kontroverze atd.  /.  

 

14/ Projekty ČSH-spolupráce mezi centry? 

Byla diskutována možnost vědecko-výzkumné spolupráce mezi hypertenzními centry v ČR. 

 



15/ Nově zřízené Centrum pro hypertenzi-v Ostravě 

      Výbor ČSH obdržel informaci o konstituování nového centra pro hypertenzi ve FN Ostrava / vedoucí prof. 

Václavík/. V rámci možnosti zažádat o statut “ Hypertension execellence centre ESH“  je vhodné, aby 

vedoucí pracovník centra zažádal o udělení titulu ESH Hypertension specialist. Výbor tuto případnou žádost 

podpoří.  

       

16/Letní škola hypertenze: 11.-16.9.2021 Sremski Karlovci-přesunuto na rok 2022 /schválen dr. Lábr, další  

 účastník z řad ČSH?/  

     Letní škola hypertenze 2021 byla z důvodu covidové pandemie přeložena na září 2022. 

     Přihlášen je MUDr. K. Lábr, je možnost obsazení ještě dalšího místa z členů ČSH. 

 

17/ navrhovaná epidemiologická studie PROTECT /KRKA/  

      Výbor odsouhlasil záštitu ČSH této plánované studie mezi praktickými lékaři. Na koncepci a průběhu této 

studie se bude podílet prof. Widimský, který bude výbor dále informovat o detailech.  

 

18/ Konference v Mikulově 2022 /Souček/6.-8.10 2022 

       Výbor byl informován o připravované Konferenci ČSH, která proběhne v roce 2022 v Mikulově. Hlavním 

organizátorem bude prof. Souček a agentura Meritis.  

 

19/ další akce výboru, různé 

 Prof. Linhart informoval o mediální kampani České kardiologické společnosti zaměřené na prevenci 
KV onemocnění. Byla schválena spolupráce ČSH na tomto projektu.   

 Další schůze Výboru je plánovaná na  29.9. od 17 hod.  v Českém Krumlově 
 

 

 

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

Předseda ČSH 

 


