
Zápis ze schůze výboru ČSH konané dne 21.1. 2022 v 17 hod., Jánské Lázně 

Přítomni (v abecedním pořadí): Ceral J., Cífková R., Filipovský J., Mlíková Seidlerová J., Souček M., Widimský 

J., Zelinka T. 

Revizní komise: Rosolová H., Špinar J. 

Omluveni: Linhart A., Petrák O., Vítovec J. 

 
 

1/ Kontrola zápisu z minulé schůze výboru 

Prof. Widimský zahájil schůzi. 

 

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

Konference proběhla přes některé nečekané organizační potíže po odborné stránce velmi úspěšně. 

 

3/blok ČSH na sjezdu ČIS v Brně 20-23.10. 2021 (Souček)  

Prof Souček informoval o proběhlém Kongresu ČIS, kterého se po „online přestávce“ zúčastnilo přes 1100 

lékařů. Vyzdvihl odbornou skladbu programu / sekce workshopů, mladých internistů atd./Poděkoval 

přednášejícím členům Výboru za pěkný blok ČSH. 

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 
 

4/ Blok ČSH na sjezdu SVL ve Zlíně v listopadu 2021 

ČSH zorganizovala samostatný blok na kongresu SVL ve Zlíně, který byl hojně navštíven. 

Program byl následující:  

O.Petrák: Domácí měření TK  a 24 hod. monitorování TK,  

J.Mlíková Seidlerová: Bezmanžetové měření TK.  

 

5/ stanovisko ČSH k významu omezení soli pro WHL/ISH (Widimský)  

Výbor vyslovil souhlas a ČSH se tak připojila k velkému počtu zahraničních odborných hypertenzních 

společností podporujících stanovisko WHL/ISH , formulované spíše jako stručný přehled současné evidence.  

 

6/ Svět praktické medicíny-poděkování autorům (Widimský) 

Prof. Widimský poděkoval členům Výboru za zaslání příspěvků do časopisu Svět praktické medicíny. 

Byla vznesena připomínka, aby se příště vyjednaly předem, alespoň standardní honoráře pro autory.  

 

7/program 90 min bloku ČSH na sjezdu ČKS v Brně v květnu 2022 (diskuze)  

Výbor připravil blok do odborného programu Kongresu ČKS, který by měl být v úterý 10.5. od 11:10- 12: 40 

v sále Rotunda. 

Předsedající:  Souček M.,  Widimský J. 

Přednášky a 15 min:  

Cífková R:  Kardiovaskulární  důsledky hypertenze v těhotenství,  

Rosolová H: Hypertenze a diabetes mellitus 

Ceral J: Hypertenze a renální dysfunkce,  

Widimský J:Hypertenze a renální denervace,  



Filipovský J: Hypertenze a demence  

Diskuze 15 min 

8/ XX. symposium Novoměstská radnice 6.4.2022 (Widimský, Středová, diskuze) 

návrh programu  

sborník textů radnice 

Prof. Widimský představil Výboru návrh odborného programu jubilejního Symposia arteriální hypertenze, 

který byl posléze schválen. Zatím se počítá s prezenční formou akce, dle dalšího vývoje pandemie bude 

upřesněno. Texty přednášek budou opět publikovány ve sborníku-nakladatelství Triton.  

Termín pro zaslání příspěvků je do 1.3.2022 na email: jwidi@lf1.cuni.cz. 

 

9/blok ČSH na konferenci SHS v Bratislavě (60 min) 30.3-2.4.2022  

Výbor se domluvil na programu bloku ČSH na plánované konferenci Slovenské hypertenzní společnosti 

v Bratislavě.  

Widimský J.: Současná kontroverze v léčbě hypertenze,  

Mlíková Seidlerová J.: Bezmanžetové měření krevního tlaku,  

Cífková R.:Hypertenze kolem porodu.  

Prof. Widimský se pokusí domluvit termín bloku na 1.4 díky dalším aktivitám některých přednášejících.  

10/ časopis Hypertenze a KV prevence 2022-1 (Widimský, diskuze) 

Prof. Souček se nabídl napsat laudatio u příležitosti životního jubilea prof. Monharta do prvého letošního 

čísla  časopisu Hypertenze a KV, které  vyjde na sjezdu ČKS v Brně 8.-10.5.2022.  

Další náplň tohoto čísla bude dále předmětem diskuzí šéfredaktora s jednotlivými autory.  

 

11/webové stránky ČSH (Mlíková Seidlerová) 

Doc. Seidlerová informovala o mírném snížení návštěvnosti webových stránek ČSH. Stále 

nejnavštěvovanější je sekce pro pacienty. Stránky se budou optimalizovat, hlavně pro přístup z mobilních 

zařízení. Pověřenou osobou pro modernizaci stránek bude doc. Petrák.  

12/ nová guidelines dg. a léčby hypertenze 2022 /Filipovský, diskuze/ 

Prof. Filipovský zmínil některé tematické body k aktualizaci Doporučení z roku 2017. Proběhla diskuse, kde 

bylo domluveno, že členové Výboru si rozdělí jednotlivá témata k nové aktualizaci, která budou probrána na 

příští schůzi Výboru. Z diskuse také vyplynulo, že Nová doporučení by si měla zachovat svou stručnost. 

Potenciální změny oproti stávajícím by se měly diskutovat na červnové schůzi výboru a představit poté na 

výroční konferenci ČSH v Mikulově. 

 

13/edukační semináře/webináře pro PL, internisty organizované ČSH-Widimský, diskuze 

Výbor odsouhlasil přípravu online seminářů: Kasuistiky o hypertenzi 

Přednášející: Mlíková Seidlerová J., Zelinka T., Widimský J. 

Termín: Březen 2022 – přesné datum bude upřesněno 

 

14/ telemedicína a hypertenze (Mlíková Seidlerová, diskuze) 

Doc. Mlíková Seidlerová představila vznikající projekt telemedicíny v rámci FN Plzeň.  V současné době je 

připravován protokol, který bude představen výboru a požádáno o jeho podporu. V rámci projektu by se 

měla vybudovat platforma k monitoraci domácích tlaků, event. s možností záchytu fibrilace síní, přenos 

hodnot TK do databáze nemocnice, upozornění pro lékaře na opakovaně vysoké či příliš nízké průměrné 

hodnoty, upozornění pro pacienty. 



Možné rozšíření projektu přes zdravotní pojišťovny.  

Proběhla diskuse o různých možnostech pilotního programu „telemedicína a hypertenze“. 

 

15/Letní škola hypertenze: září 2022 Sremski Karlovci /schválen dr. Lábr, dr.Zítek / (Cífková) 

Prof Cífková informovala, že díky epidemiologické situaci v tuto chvíli nejsou dostupné konkrétní informace. 

 

16/ ekonomické aspekty (Cífková  

Prof. Cífková seznámila členy Výboru s finančním přehledem  a konstatovala stabilní stav financí 

Společnosti. 

 

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

Prof. Souček informoval o přípravách plánovaného Kongresu ČSH, který proběhne v hotelu Galant  

6.-8. 10.2022. 

 

17/Konference ČSH v roce 2023?  (diskuze) 

Proběhla diskuse o možných lokalitách Kongresu ČSH v roce 2023 vzhledem k restrikcím sponzorů. 

Definitivní výběr místa bude upřesněn do dubna 2022. 

 

18/ další akce výboru  

Další schůze Výboru se uskuteční  po proběhlém symposiu v Nov. radnici  6.4 a poté 25.6.   

 

19/ ISH kongres v roce 2026 v Praze? 

Agentura Garant nabídla recentně ČSH možnost  ucházet se  o ISH kongres v Praze roce 2026.  

Výbor po diskuzi  vyjádřil negativní stanovisko vzhledem k nutnosti rozsáhlých příprav a velmi krátkému 

termínu pro přihlášení do výběrového řízení.   

 

20/ noví členové 

Výbor odsouhlasil nového člena společnosti ČSH- MUDr. Martina Pehra/ Praha/ 

 

21/různé 

 Členové dostali informaci, že v tuto chvíli je přerušeno rozesílání časopisu Journal of Hypertension, 
je dostupná el. verze . 

 Výbor odsouhlasil pravidelnou odměnu sekretářce Společnosti ing. Mentlíkové. 
 

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

Předseda ČSH 

 


