
 

Zápis ze schůze výboru ČSH konaném dne 25.6. 2022 v 17 hod. 

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., Špinar J., Petrák O. 

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

 

1/ Kontrola zápisu z minulé schůze výboru 

 

2/ Blok ČSH na Konferenci SHS v Bratislavě 1.4. 2022 

Prof. Widimský informoval o uskutečněné Konferenci Slovenské hypertenzní společnosti v Bratislavě, který 

proběhl ve velmi pěkné atmosféře. ČSH se na Slovensku prezentovala odborným blokem: 

Widimský J.: Současná kontroverze v léčbě hypertenze, Mlíková Seidlerová J.: Bezmanžetové měření krevního 

tlaku, Cífková R.: Hypertenze kolem porodu. 

 

3/Edukační seminář ČSH 16.3. 2022 /Kazuistická sdělení u hypertenze/3 přednášky: Widimský, Zelinka, 

Mlíková Seidlerová/  16.3.2022 se uskutečnil webinář ČSH /Kazuistická sdělení u hypertenze/. Webinář 

sledovalo 300 lékařů. 

 

4/ XX. Symposium arteriální hypertenze-současné klinické trendy dne 6.4.2022 (Widimský, Středová), 
přednášky, sborník 
Prof. Widimský informoval o proběhlém symposiu 6.4.2022 na Novoměstské radnici, kterého se účastnilo 
kolem 300 osob.  K symposiu byla vydána i tradiční monografie (sborník přednášek) ve spolupráci 
s nakladatelstvím Triton. Další ročník symposia je plánován na 12.4.2023 tamtéž. 
 

5/Blok ČSH na sjezdu ČKS v Brně /90 min/Rotunda   

Na Sjezdu ČKS, odprezentovala ČSH svůj odborný blok: 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 

Prof. Widimský jménem výboru poděkoval předsedovi  programovému výboru sjezdu prof.Linhartovi  za  

velmi dobrou spolupráci.   

6/ Letní škola hypertenze: září 2022 Sremski Karlovci/dr.Lábr, Dr.-Nikrýnová/ 

Letní školy hypertenze se tento rok bude účastnit MUDr. Lábr a MUDr. Nikrýnová. Původně schválený dr. 

Zítek se nemůže z pracovních důvodů letošního ročníku zúčastnit.  

 

7/ Konference v Mikulově dne 6.-8.10.2022 /Souček/ 

Prof. Souček informoval o přípravách výroční konference ČSH a asociací SS a PK ČKS v Mikulově, v hotelu 

Galant ve dnech 6.-8. 10.2022. Finančně je již tato akce zajištěna. Proběhla diskuse o sestavení odborného 

programu. 

 

8/ Cena ČSH /Widimský, diskuze/-  

Výbor prodiskutoval došlé práce do soutěže o cenu ČSH za nejlepší publikaci  členů ČSH do 40 let (partner 

společnost Servier) a rozhodl následovně: 1. místo - MUDr. Zuzana Honetschlägerová/IKEM/ 

2. a 3. místo společné - MUDr. Petr Kala / FN Motol, IKEM/, MUDr. Jan Kvasnička /3. int. klinika VFN Praha/ 
 



9/ Nová guidelines diagnostiky a léčby hypertenze 2022 /návrh změn, diskuze/ 

Členové výboru diskutovali, zda připravit česká doporučení, či počkat až vyjdou Evropská doporučení. 

Převládl názor, že budou připravena, podobně jako v minulosti   česká doporučení (ve stručnější verzi oproti 

evropským).  

Návrh nových doporučení bude pak prezentován v bloku odborného programu na Konferenci ČSH 

v Mikulově, publikován v Kongresových novinách a ve stejnou dobu tento návrh bude pak vyvěšen na 

webových stránkách ČSH po dobu 1 měsíce k případným komentářům ze strany členů ČSH.  

Finální podoba doporučení je plánována v samostatném čísle (suplementu) časopisu Hypertenze a 

kardiovaskulární prevence koncem roku 2022.  

Bylo odsouhlaseno, že vždy vedoucí pracovní skupiny jednotlivých kapitol guidelines zašle do konce 

července všem členům výboru svoji kapitolu s vyznačením ev. navrhovaných změn.  

  

10/ Časopis Hypertenze a KV prevence 2022-2 (Widimský, diskuze) 

Prof. Widimský seznámil členy výboru se stávajícím obsahem druhého čísla časopisu HT a KV prevence a 

současně požádal členy výboru o zvážení dodání ev. dalších příspěvků.  

Termín pro dodání je stanoven do 15.9.2022. 

 

11/ Program bloku ČSH na kongresu ČIS v Praze 6.-9.11.2022 

Předsedající: J.Widimský, M.Souček 
1/ J.Widimský:  Nová guidelines diagnostiky a léčby hypertenze ČSH: stručný souhrn změn/20 min/ 
2/ R.Cífková: Hypertenze v těhotenství: aktuality/10 min/ 
3/ A.Linhart: Hypertenze a HLKS: aktuality/10 min/ 
4/ O.Petrák : Léčba hypertenze za hospitalizace/10 min/ 
Diskuze 10 min 
  
12/Prof. Widimský informoval o plánovaném 6. mezinárodním symposiu o Feochromocytomu, které se 
uskuteční v Praze ve dnech 19-22. 10. 2022 Hlavním organizátorem je prof.K.Pacák ve spolupráci s agenturou 
Galen symposion.  
 

13/ Konference ČSH v roce 2023, 5.-7. října, hotel Diplomat Praha   

Konference ČSH v roce 2023 se uskuteční v hotelu Vienna House / Diplomat/ ve dnech 5.-7. října 2023. 

Organizací je pověřena agentura Galen symposion, org. odborného programu bude prof. Widimský,  

 

14/ Webové stránky ČSH (Mlíková Seidlerová) 

Proběhla diskuze, jakým způsobem nejlépe optimalizovat webové stránky pro přístup z mobilních telefonů. 

Doc. Petrák navrhl několik možností, které se v současné době diskutují.  

 

15/ Ekonomické aspekty (Cífková) 

Prof. Cífková předložila členům výboru účetnictví za poslední pololetí. Konstatovala, že poměr příjmů a 

výdajů zůstává stejný. 

 

16/ Spolupráce hypertenzních center v ČR/Widimský, diskuze/ 

Diskutovalo se o možné spolupráci hypertenzních center v ČR.  

 

17/ Různé, další akce výboru  

a) doc. Seidlerová a prof. Souček informovali o aktivitách ke Dni hypertenze. Stručná informace bude 

prezentována i v časopise Hypertenze a KV prevence.  

Plzeň – měření TK v obchodním centru. Televizní a rozhlasové relace se uskutečnily i v Brně. 

 

b) další schůze Výboru se uskuteční 5.10.2022 v 17 hod. v Mikulově.  



Schůze výboru v příštím roce jsou předběžně naplánovány na následující termíny: 21.1., 12.4, 10.6., 4.10. 

 

 

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

Předseda ČSH 

 


