
Zápis schůze výboru: 

Dne 16. 5. 2016 se sešel kompletní výbor ČAAMK přítomni všichni členové jedenáctičlenného výboru 

– podpisová listina. Všichni své zvolení akceptovali a souhlasí s následující aktivitou v rámci ČSAMK.  

1. Přítomní byli seznámeni s plánem ČAAMK pro následující volební období, pro které byli do 

výboru zvoleni. Naše představy o náplni jsou vyjádřené v prohlášení ČAAMK – dostupné na webu 

ČKS. 

 

2. Informace o probíhajícím XXIV. sjezdu ČKS s doplněným hodnocením průběhu:  

 

letošní kardiologický sjezd lze považovat za úspěšný z hlediska prezentace České asociace 

ambulantních kardiologů,  byla velmi dobře zajištěná odborná část obou připravených bloků. 

Časové umístění našich bloků nebylo optimální, přesto byla návštěvnost velmi dobrá. 

V úterním bloku kazuistik jsme byli umístěni do sálu Plzeň, který byl nejen zcela zaplněn, ale 

řada návštěvníků odešla, protože se do sálu nevešla, upozornila jsem  na tuto skutečnost 

organizační výbor. Ve středu obvykle sály nejsou zaplněné, přesto lze hodnotit účast 

v Rotundě jako velmi dobrou s pozitivní odezvou zejména ze strany našich kolegů z některých 

kardiocenter, kteří začínají pociťovat nutnost vzájemné domluvy  a nezbytné komunikace 

v péči o společné nemocné 

Předpokládám, že všichni zaznamenali video upoutávku v mobilní aplikaci organizace sjezdu, 

která byla zaměřena na rychlou informaci v programu, týkající se všech aktivit ČSAMK. 

Článek, který byl součástí úterních sjezdových novin, shrnoval potřebu zajistit kvalitní 

ambulantní péči se zdůvodněním potřeby vzniku České asociace ambulantních kardiologů.   

 

 

3.  Členové výboru byli seznámeni s plánem 1. Sjezdu České asociace ambulantních kardiologů      

Byl schválen programový výbor ve složení  

dr. Skalická, dr. Svítil, prof. Elbl, doc Danzig,  dr. Karel, dr. Václavík, dr. Karlíček                                                                                

 Aktuální informace: předběžně zajištěno konání sjezdu v Olomouci, Hotel Clarion  v pátek 20. 1. 2017 

v poledne, odjezd 21. 1. 2017 po ukončení odborného programu.  

Navržené časy pro přednášková sdělení pátek 13:00 – 19:00 

                                                                      sobota    8:30 - 13:00   návrh bude upřesněn výborem sjezdu 

Schůzka organizačního výboru 17.8.2016 Praha 

 

4. Rozdělení úkolů a funkcí: 

Předseda dr. Skalická, 

Místopředseda dr. Svítil 

Pokladník dr. Karel 

Konzultant pro odborné akce prof. Elbl 

Konzultant pro komunikace s evropskou společností dr. Svítil 

Konzultant pro spolupráci a řešení problémů s jinými odbornými společnosti: doc Danzig 



Konzultant pro komunikaci s pojišťovnami a SAK dr. Jojko 

Konzultant pro zajištění aktualit na webu dr. Berka,  

Konzultant pro zajištěné komunikace se členy ČAAMK: dr. Lindovský   

Činnost ostatních členů výboru bude postupně upravována dle potřeby ČAAMK 

 

5. Na schůzi výboru v lednu 2016 bylo odsouhlaseno, že následující sjezdy ČKS budou zajištěny 

Brno 2016 Dr. Skalická 

Brno 2017 Doc. Danzig, Dr. Karel – instrukce budou k dispozici v listopadu 2016, je možné 

požádat  o pomoc některé další členy výboru ČAAMK 

(Brno 2018 Dr. Lindovský, Dr. Svítil 

Brno 2019 Dr. Václavík, Dr. Jojko) 

 

 

6. Termín další schůze výboru ČAAMK: 

Podzimní kardiologické dny     24. 11. 2016  

  

Zápis: MUDr. Hana Skalická, CSc  19. 6. 2016 

Odsouhlasení členy výboru dne 26. 6. 2016 

 

 

  


