Zápis ze schůze výboru ČSH 24. 1. 2014
Přítomni (v abecedním pořadí): Cífková R., Filipovský J., Linhart A., Mlíková J., Monhart V.,
Rosolová H., Souček M., Špinar J., Vítovec J., Widimský J., jr.
Revizní komise:

Ceral J., Zelinka T.

Omluveni:

Horký K., Widimský J.

1. Zahájení, kontrola zápisu
Prof. Filipovský zahájil schůzi výboru.
2. Průběh a výsledky voleb do výboru ČSH (JF)
Prof. Filipovský zhodnotil hladký průběh voleb do výboru ČSH, které proběhly na podzim
tohoto roku. Ve druhém kole došlo celkem 239 hlasovacích lístků. Výsledky voleb jsou
vystaveny na webových stránkách ČSH.
3. Volba předsedy ČSH (JW jr.)
Předsedou byl znovu zvolen v tajné volbě prof. Jan Filipovský, místopředsedou prof. J.
Widimský jr., vědeckým sekretářem prof. Miroslav Souček, pokladníkem prof. Renata Cífková.
Prof. Filipovský poděkoval výboru za důvěru; všichni zmínění přijali své funkce.
4. Proběhlá konference ČSH v Mikulově, vyúčtování (MS)
Prof. Souček informoval o úspěšné konferenci ČSH, která proběhla v Mikulově. Konference
vykázala pozitivní finanční zisk. Zúčastnilo se jí 500 lékařů, 90 sester. Bylo odprezentováno 61
přednášek, 19 posterů. Výbor poděkoval za precizní přípravu konference a odsouhlasil prof.
Součkovi odměnu.
5. Proběhlý kongres ČIS a EFIM v Praze (JW jr.)
Prof. Widimský jr. stručně zhodnotil průběh akcí, konstatoval jejich dobrou návštěvnost a
bohatou diskusi a poděkoval členům výboru za jejich aktivní účast.
6. Finanční situace ČSH (RC), partneři ČSH (JF, RC, JW jr., MS, HS)Prof. Cífková předložila finanční přehled za minulý rok. Situaci se podařilo stabilizovat. Byly
probrány společnosti, které se zavázaly k partnerství. Bylo konstatováno, že všechny
společnosti splnily své závazky, některé věnovaly na akce ČSH více prostředků, než bylo
předpokládáno, a mohly by se ucházet o vyšší status partnerství. Tyto záležitosti budou
probrány individuálně s představiteli jednotlivých společností (s jednou firmou bude zahájeno
jednání o přeřazení z generálního na hlavního partnera ČSH). Stále není optimální výběr
příspěvku od členů ČSH, členové budou upozorněni e-mailem v průběhu března a při
nezaplacení urgováni – již bylo prováděno v loňském roce. Byla opět zdůrazněna možnost
platit příspěvky v hotovosti u stánku při akcích, které ČSH pořádá. Na konferenci pořádané na
Novoměstské radnici bude zaplacení příspěvků kontrolováno při registraci.
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7. Central European Meeting on Hypertension, Bělehrad 20. – 23. 3. 2014 (RC)
Termín přihlášení k aktivní účasti do 31. 1. 2014. Za výbor ČSH se zúčastní prof. Cífková a dr.
Mlíková Seidlerová.
8. Sympózium na Novoměstské radnici 2. 4. 2014 (JW jr.)
Prof. Widimský jr. předložil návrh odborného programu, který bude do konce února rozesílán.
Poprosil o dodání příspěvků do monografie, která vyjde opět v nakladatelství Triton, do konce
února.
9. Program bloku ČSH na kongresu ČKS v Brně
Výbor se usnesl na programu 60-ti minutového bloku s názvem „Nezodpovězené otázky
v léčbě hypertenze“, předsedají Cífková R., Filipovský J.
-

Praktický přístup k pacientovi se závažnou a rezistentní hypertenzí- Rosolová H.

-

Renální denervace v léčbě hypertenze – současný stav- Widimský J, jr.

-

Současné možnosti farmakologické léčby těžké hypertenze – Ceral J.

10. Světový den hypertenze (RC)
Světový den hypertenze se uskuteční jako každý rok 17. 5.
ČSH uspořádá opět tiskovou konferenci, která se bude konat 14. 5. 2014 v hotelu Adria Praha
v 11.30 hod. Při této příležitosti proběhnou i rozhovory se členy ČSH v médiích.
Tématem, které vyhlašuje Světová liga pro hypertenzi, je „Znej svůj krevní tlak“ (Know your
blood pressure).
11. Výroční konference ČSH v Mariánských Lázních, 2. - 4. 10. 2014 (JF, HS)
Prof. Filipovský informoval o představě odborného a společenského programu. Ze
zahraničních hostů potvrdil účast prof. Stéphane Laurent, ostatní jsou v jednání. Program bude
podrobně sestaven na příští schůzi výboru.
12. Sjezd České internistické společnosti v Brně, základní informace (MS)
Prof. Souček informoval o termínu letošního sjezdu ČIS v Brně (16. - 18. 10. 2014).
Navrhl společnosti ČSH až dva bloky v odborném programu kongresu, a to buď 60+60 minut,
nebo 60+90 minut. Program bude dohodnut na příští schůzi výboru.
13. Časopis Hypertenze a KV prevence (JW jr.)
Prof. Widimský jr. představil předběžný návrh nového čísla, deadline pro zasílání příspěvků je
10. 4. 2014 na emailovou adresu jwidi@lf1.cuni.cz. Jarní číslo vyjde opět k výročnímu sjezdu
ČKS. Vzhledem k tomu, že časopis je na dobré úrovni, výbor má v úmyslu podepsat novou
smlouvu na dva roky s firmou Target MD.
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14. Webové stránky ČSH (JMS)
Po dohodě členů Výboru ČSH zůstává MUDr. Mlíková Seidlerová stálým spolupracovníkem
výboru. Bude se i nadále podílet na funkčnosti a aktualizacích webových stránek ČSH, které až
dosud zabezpečovala na vysoké úrovni.

15. Aktivity ESH (RC, JF)
Letní škola hypertenze proběhne ve Varně (Bulharsko) ve dnech – 20. - 26. září 2014.
Přihlášky spolu s životopisem v angličtině je nutné poslat prof. Cífkové do konce dubna.
16. Nadcházející ročník soutěže o nejlepší práce ČSH (JW jr.)
Termín pro zasílání prací v soutěži o nejlepší publikaci ČSH je do 31. 4. 2014 na adresu
jwidi@lf1.cuni.cz

17. Monografie hypertenze (JW jr.)
Prof. Widimský jr. informoval o přípravě Monografie hypertenze, s tím, že téměř všechny
kapitoly jsou již dokončeny. Spoluautoři, kteří výrazně překročili předem dohodnutý počet
stránek, by měli zvážit zkrácení textů svých kapitol.
18. Nová doporučení pro léčbu hypertenze: JNC8, ASH-ISH (JF)
Vyšla dvoje nová výše uvedená doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze. K danému
bodu proběhla diskuze členů výboru. Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici česká a evropská
doporučení, výbor nemá v úmyslu tato nová doporučení prezentovat na svých akcích, protože
se částečně liší od zmíněných platných doporučení. Prof. Filipovský napíše k novým
doporučením stručný komentář do časopisu ČSH a doporučení budou vystavena na webových
stránkách společnosti.
19. Suplementum Hypertenze v časopisu Medicína po promoci (JF)
Pokud redakce časopisu projeví zájem o vydání suplementa na téma hypertenze, výbor
připraví cca šest článků.
20. Noví členové ČSH (JF)
Přihlášku do ČSH podali MUDr. Simona Michálková (Praha), MUDr. Lubomír Strnadel
(Uherské Hradiště), prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. (Olomouc) a MUDr. Beata Pavlíková
(Uherské Hradiště). Výbor souhlasí s jejich přijetím.
21. Různé
Na 39. Angiologických dnech 2014 (27.2-1. 3.) bude blok ČSH „ Co má vědět angiolog o
rezistentní hypertenzi“ , předsedající : Cífková R., Monhart V.
-

Praktický přístup k pacientovi s rezistentní hypertenzí – J. Mlíková Seidlerová
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-

Renální denervace- V. Monhart

-

Morfologické hodnocení renálních tepen po provedení renální denervace pomocí
histologie a optické koherentní tomografie – J. C. Lubanda, T. Kovárník, M. Chochola

Pražské evropské internistické dny proběhnou 18. - 20. září 2014 v Praze

Prof. MUDr. Jan Filipovský

zapsala: Hana Středová

Předseda ČSH
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