Zápis ze schůze výboru ČSH konané dne 29. 9. 2021 v 17 hod. Český Krumlov
Přítomni (v abecedním pořadí): Ceral J., Cífková R., Filipovský J., Mlíková Seidlerová J., Souček M., Vítovec J.,
Widimský J., Zelinka T.
Revizní komise: Rosolová H., Petrák O., Špinar J.
Omluveni: Linhart A.
1/ Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
2/ ČSH- -zapsaný spolek (Cífková, Widimský)
Prof. Cífková informovala, že společnost ČSH je již zapsána v obchodním rejstříku jako spolek.
3/Konference ČSH a asociací PK a SS ČKS v Českém Krumlově 30.9-2.10.2021 (Widimský, Středová,
diskuze)
Prof. Widimský rekapituloval odborný program a informoval o počtu zaregistrovaných lékařů a sester.
Výbor byl informován o situaci, kdy některé společnosti se rozhodly na poslední chvíli odstoupit od podpory
konference na základě dopisu AIFP, který zpochybnil vhodnost lokality pro konání konference. V současné
době jsou vhodná místa konání konferencí předmětem komunikace mezi ČSH a AIFP.
4/časopis HT a KV prevence-2021-2 (Widimský)
Prof. Widimský představil nové číslo časopisu Hypertenze a kardiovaskulární prevence, které vyšlo u
příležitosti kongresu, a poděkoval všem autorům publikovaných textů. Časopis kromě jiného věnoval
pozornost udělení cen ČSH a udělení čestného členství ČSH prof. Giuseppe Manciovi.
5/blok ČSH na sjezdu ČIS v Brně 20-23 .10. 2021 (Souček)
Prof. Souček informoval o zařazení odborného bloku ČSH na Kongresu ČIS.
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
6/webové stránky ČSH (Mlíková Seidlerová)
Doc. Seidlerová informovala o návštěvnosti stránek ČSH, která má stoupající tendenci. Téměř 50 %
shlédnutí je provedeno pacienty.
Proběhla diskuse o možnosti změny struktury stránek, která je finančně ale náročná. Nabízí se možnost
uzpůsobit stránky pro konformnější možnost pro uživatele stránek přes mobilní telefony.
8/ nová guidelines dg. a léčby hypertenze 2022 /Filipovský,diskuze/
Evropská kardiologická (ESC) i Evropská hypertenzní společnost (ESH) začínají připravovat nová quidelines
diagnostiky a léčby hypertenze. Členové výboru se domluvili, že od jara příštího roku začnou pracovat na
update stávajících českých quidelines. Datum prvé prezentace/publikace bude diskutováno na další schůzi
výboru v lednu.
9/ měření TK-videonahrávky (Filipovský, Mlíková Seidlerová)
Byly natočeny videonahrávky, které již jsou ke shlédnutí na stránkách společnosti, jak správně měřit krevní
tlak.
http://www.hypertension.cz/mereni-tk-v-ambulanci-1404042459.html

http://www.hypertension.cz/domaci-mereni-tk-1404042460.html
http://www.hypertension.cz/automaticke-mereni-tk-bez-pritomnosti-personalu-1404042461.html/
10/ Renální denervace
Prof. Widimský informoval členy výboru o nedávno publikovaném rezervovaném stanovisku ESH k renálním
denervacím, publikovaném v časopise J of Hypertension. Přes některé nové studie se zatím nemění dřívější
publikované stanovisko výboru ČSH.
11/edukační semináře/ webináře pro PL, internisty organizované ČSH - Widimský, diskuze
Na Výroční konferenci SVL/10.-13. 11.-12. listopadu/ve Zlíně bude zařazen 60 min workshop ČSH
na téma měření krevního tlaku (témata Nová evropská guidelines měření TK, 24 AMTK a nové přístupy
k měření TK).
12/ ESH Hypertension specialist
Výbor doporučil nominaci MUDr. Evy Kociánové PhD. z Olomouce pro kategorii
Hypertension Specialist ESH. Doporučení odeslal ESH prof. Widimský.
13/ Studie PROTECT-KRKA finanční podpora (Widimský)
V rámci spolupráce ČSH na studii PROTECT, poskytne společnost Krka společnosti ČSH finanční podporu.
14/ ČSH-ekonomické aspekty (Cífková)
Prof. Cífková informovala Výbor o ekonomické situaci společnosti, která zůstává na stabilní úrovni.
15/ XX. Symposium arteriální hypertenze, současné klinické trendy -Nov. Radnice
Další ročník tradičního symposia Arteriální hypertenze se bude konat 6.4. 2022.
16/Letní škola hypertenze: 11.-16.9.2021 Sremski Karlovci-přesunuto na rok 2022 /s
Letní škola hypertenze 2021 byla z důvodu covidové pandemie přeložena na září 2022.
Přihlášen a schválen je MUDr. K. Lábr (Brno), výbor schválil ještě další nominaci (dr. M.Zítek, Praha).
17/ Konference ČSH v roce 2022 /Souček/6.-8.10 2022
Prof. Souček informoval o plánované Konferenci ČSH ve dnech 6.-8.10.2022. Místo konání bude určeno.
18/ další akce výboru
Další schůze Výboru se uskuteční 21.1.2022.
19/různé-byli schváleni následující noví členové
MUDr. Martin Pruner, Affdea-Praha
MUDr. Timáš Roháľ, IKEM Praha
Mgr. Matúš Miklovič, IKEM Praha
MUDr. Eva Hlavinová, FN Brno
MUDr. Antonín Martínek, CSc., EUC Praha
Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
Předseda ČSH

zapsala: Hana Středová

