Zápis ze schůze výboru ČSH konané dne 18. 1. 2019
Přítomni (v abecedním pořadí): Cífková R., Filipovský J., Souček M.,
Špinar J., Vítovec J., Widimský J.
Revizní komise:
Omluveni:

Zelinka T., Monhart V.
Ceral J., Linhart A., Rosolová H., Mlíková Seidlerová J.

----------------------------------------------------------------------------------------------1/ Kontrola zápisu z minulé schůze
Prof. Widimský zahájil schůzi Výboru.
2/ Výroční konference Českém Krumlově/Widimský, Středová/
Byla podána informace o průběhu Kongresu ČSH 2018 v Českém Krumlově a finančním zisku
pro společnost. Schválena odměna organizátorům.
3/ Blok hypertenze na angiologických dnech v Praze /1.3.2019/:
Tomáš Zelinka: Praktické postupy při podezření na sekundární hypertenzi,
Ondřej Petrák: Renovaskulární hypertenze,
Robert Holaj: Cévní komplikace u primární a sekundární hypertenze,
Ján Rosa: Renální denervace: update
4/ XVII. sympozium arteriální hypertenze, současné klinické trendy
(Novoměstská radnice 3.4.2019), Widimský, Středová, diskuze
Prof. Widimský předložil Výboru odborný program, který byl posléze schválen. Přednášky budou
publikovány opět ve sborníku přednášek, který vyjde v nakladatelství Triton. Termín pro zaslání
příspěvků je do 1. března 2019 na emailovou adresu jwidi@lf1.cuni.cz.
5/ blok ČSH na sjezdu SHS 4-6. 4. 2019 Jasná, Slovensko /diskuze/
Slovenská hypertenzní společnost pozvala ČSH k aktivní účasti na svém sjezdu.
Byl schválen následující 60 min blok:
Miroslav Souček /Brno/: Kombinační léčba hypertenze, update
Hana Rosolová/Plzenˇ/: Léčba hypertenze a dyslipidemie, aktuální
přístupy
Robert Holaj /Praha/: Kardiovaskulární komplikace u hypertenze

6/ blok ČSH na kongresu ČKS v Brně 12-15.5.2019 /diskuze/
Na sjezdu ČKS bude mít ČSH 90-ti minutový blok v odborném programu / pavilon Rotunda/.
Výbor navrhl následující přednášky:
Evropská doporučení dg. a léčby hypertenze-prof. Widimský J.
Antihypertenzní léčba a riziko nádorů- prof. Filipovský J.
Hypertenze a reprodukce – prof. Cífková R.

7/ Monografie Hypertenze-5.vydání, Widimský, diskuze
Prof. Widimský předložil návrh kapitol k diskusi. Monografie by měla vyjít na podzim 2019
v nákladu cca 1500 výtisků v nakladatelství Maxdorf při příležitostí konference v Mikulově.
Texty je třeba dodat do poloviny srpna na email jwidi@lf1.cuni.cz.
8/ výroční konference ČSH v Mikulově 3-5.10.2019 (Souček)
Prof. Souček informoval o stavu příprav na konferenci ČSH 2019 v Mikulově. Odborný program
bude předložen na příští schůzi výboru 7.6. Výbor navrhl pozvat zahraničního přednášejícího
prof. Thomase Webera z Rakouska.
9/ volby do výboru ČSH /diskuze/
Výbor se dohodl na elektronické formě voleb, které proběhnou v říjnu tohoto roku.
Doc. Mlíková Seidlerová byla pověřena, zda by nepředjednala realizaci se společností
MPresent. Výbor zvažuje předložení návrhu Valné hromadě, že neplatiči příspěvků
společnosti za delší období /3 roky a více/ pozbydou volebního práva.
10 / výroční konference ČSH v roce 2020
Konference ČSH v roce 2020 bude opět v Českém Krumlově ve dnech 1.-3. října 2020.
11/ časopis HT a KV prevence /Widimský
Prvé vydání časopisu HT a KV v tomto roce bude realizováno na Sjezdu ČKS. Byl diskutován
předběžný program, prof. Špinar slíbil napsat příspěvek ke studii DECLARE.
Termín pro dodání příspěvků je do 15. dubna 2019.
12/ webové stránky ČSH /Filipovský/
Byla podána informace o návštěvnosti webových stránek ČSH.
Nejnavštěvovanější jsou informace pro pacienty, poté následují Doporučení ČSH, poté akce
ČSH. Statistické údaje o návštěvnosti jsou následující:
pacientské stránky
14645 – rok 2017
17286 – rok 2018
Doporučení ČSH
3655 - v roce 2017
5001 - v roce 2018
13/ Sjezd ČIS v Praze 17-20.11.2019
Program 60-ti minutového odborného bloku ČSH na sjezdu ČIS v Praze 17.-20. 11. 2019 bude
diskutován na červnové schůzi.

14/ ESH aktuality – Letní škola hypertenze- Cífková
Prof. Cífková informovala o Letní škole hypertenze 14.- 20.září 2019 v Řecku.
Výbor navrhuje na Letní školu poslat MUDr. Moniku Kamasovou /FN Olomouc/
a MUDr. Jana Nováka/FN Brno/.
15/ různé a hospodaření
Prof. Cífková předložila všem přítomným členům Výboru hospodaření společnosti za
minulé období a informovala, že příjmy i výdaje se drží na stejné úrovni jako v minulém roce.

a. Cena za nejlepší práci ČSH
Prof. Widimský informoval o tradiční soutěži ČSH pro mladé členy společnosti do 40 let.
Termín pro přihlášení práce je do 31.3.2019 na adresu jwidi@lf1.cuni.cz. Do soutěže se
nemohou hlásit lékaři, kteří se umístili v loňském roce na prvních třech místech.
16/ noví členové
Byli přijati noví členové Společnosti ČSH.
MUDr. Darina Muroňová, MUDr. Štěpán Mareš, Mudr Khaled Abouelsaad
Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
Předseda ČSH

zapsala: Hana Středová

