Zápis ze schůze výboru ČSH konaném 5.10.2022 v 17 hod. Mikulov, hotel Tanzberg
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., Špinar J., Petrák O.
Omluven: Linhart A.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/ Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
2/ Letní škola hypertenze: září 2022 Sremski Karlovci /Cífková/
Prof. Cífková informovala o proběhlém kurzu „Letní škola hypertenze“. Účastnilo se více než 56 mladých
lékařů z mnoha zemí. Ohodnotila velmi dobrou úroveň odbornou i jazykové vybavení účastníků.
Z České republiky byl vyslán MUDr. Lábr /FNUSA Brno, 1. kardiologická klinika/ a MUDr. Nikrýnová, /VFN
Praha, III. Interní klinika/
Oba dva hodnotili kurz velmi dobře, jak po odborné, tak po společenské stránce. Povinností účastníků je
publikovat stručnou zprávu o kurzu v dalším čísle časopisu HT a KV prevence.
Příští rok se Letní škola hypertenze bude konat v Itálii.
2/ Konference v Mikulově 6.-8.10.2022 /Souček/
Prof. Souček informoval o připravené Konferenci ČSH, která změnila místo konání do hotelu Galant.
Představil rozvržení odborného programu, včetně grafické úpravy.
Zahraniční pozvaný host- prof. Hamet z Montrealu bude míst přednášku ve slavnostním bloku.
Kromě přednášek proběhne i moderovaná diskuze u 12 posterů,
Zaregistrováno bylo 430 lékařů,60 sester, 75 zástupců firem.
3/ Gudelines dg. a léčby hypertenze /Widimský, výbor/
Prof. Widimský poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě nových doporučení.
S ohledem na rozsah nebyl návrh Doporučení publikován v kongresových novinách, ale bude uveřejněn na
webových stránkách společnosti /www.hypertension.cz/ k zahájení konference 6.10. Případné připomínky
k novým doporučením ze strany členské základny je možné zasílat na jwidi@lf1.cuni.cz do konce října 2022.
Poté bude finální verze doporučení publikována v samostatném suplementu časopisu HT a KV prevence.
Do budoucna se počítá i s koncipováním zkrácené, kapesní verze doporučení.
4/ Časopis Hypertenze a KV prevence 2022-2 /Widimský, výbor/
Prof. Widimský, představil další číslo časopisu ČSH / Hypertenze a kardiovaskulární prevence/a poděkoval
autorům textů za spolupráci. Prvé číslo časopisu v roce 2023 vyjde tradičně v květnu při příležitosti sjezdu
ČKS v Brně.
5/ webové stránky ČSH /Petrák, Seidlerová Mlíková, diskuze/
Doc. Petrák a prof. Mlíková Seidlerová představili nový design webových stránek společnosti, který se všem
zúčastněným líbil a neměli připomínky.
6/ ekonomické aspekty /Cífková/
Prof. Cífková předložila přehled výdajů a příjmů financí za minulé období.
Dále informovala o špatném stavu výběru členských příspěvků, systém bude třeba upravit.

7/ 6. mezinárodní symposium o Feochromocytomu v Praze ve dnech 19-22. 10. 2022
Prof. Widimský informoval o Mezinárodním symposiu o Feochromocytomu ve dnech 19.-22.10. 2022
Prezidentem Symposia je prof. K. Pacák / Bethesda, USA/. Lokálním organizátorem je agentura Galen
Symposion.
8/ ISH kongres KYOTO 2022 /Widimský/
ISH vyzývá ČSH k větší účasti , avšak vzhledem ke vzdálenému místu konání nelze očekávat větší
návštěvnost ze strany členů ČSH.
9/ Program bloku ČSH na kongresu ČIS v Praze 6.-9.11.2022
Blok ČSH na Kongresu ČIS v Praze je zařazen na 7.11. ve 14:30-15:30
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

10/ XXI. Symposium arteriální hypertenze-současné klinické trendy dne 12.4.2023 /Widimský, Středová/
Tradiční Symposium arteriální hypertenze se opět uskuteční v Novoměstské radnici 12.dubna 2023.
11/ 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.
Garantem odborného programu bude prof. Widimský.
Organizačním zajištěním je pověřena agentura Galen Symposion.
12/ dopis PROMED pro SUKL -podpora fixních kombinací /Widimský/
Prof. Widimský sepsal na žádost společnosti PROMED stanovisko k zahajování léčby hypertenze fixními
kombinacemi, Toto stanovisko , které je plně v souladu se současnými evropskými či národními
doporučeními , je adresováno SUKLu.
13/ Spolupráce hypertenzních center v ČR/Widimský, diskuze/
Prof.Widimský informoval o chystané spolupráci s agenturou CZECRIN v rámci hypertenzních center.
14/ Cena ČSH v příštím roce /Widimský/
Výbor ČSH se rozhodl začít udělovat další cenu za odborné publikace. Bude se jednat o Cenu za nejlepší
originální práci pro členy ČSH bez omezení věku. Kritériem je vydání práce za kalendářní rok 2022.
Odměna za 1. místo je 50tis. Kč. Cena se by měla být podpořena edukačním grantem společností Zentiva.
15/ Další akce výboru ČSH
Schůze výboru v příštím roce jsou předběžně naplánovány na následující termíny: 21.1., 12.4., 10.6. , 4.10.

Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
Předseda ČSH

zapsala: Hana Středová

