
Zápis schůze výboru 23. 6. 2017 v 15 hodin v Praze 

Účast: P. Svítil, Z. Jojko, P. Lindovský, V. Danzig, M. Hoňková, J. Leso, R. Jirmář,H. Skalická               

Omluveni M. Karlíček, P. Václavík, I. Karel, L. Berka 

Brno 2017 

úspěšná akce v obou blocích dostatečná návštěvnost při velmi dobré úrovni přenášek 

poděkování všem, kteří se na akci podíleli, zejména V.Danzigovi, I. Karlovi a P. Svitilovi 

Brno 2018 

zodpovědní za přípravu P. Lindovský, V. Danzig, H. Skalická                                             

ponecháme „90 minutový blok kazuistik“                                                                                            

blok 60 minut optimálně v kategorii „Pro a proti“ nebo „Jak na to“ ve spolupráci 

zamyšlení pro výběr vhodného tématu, zatím nebylo uzavřeno 

2. Sjezdu ČAAMK OLOMOUC 2018 

Motto: v krátkém sjezdovém čase předložit aktuálně nové informace z kardiologie v kontextu 

ambulantní klinické praxe, tj. tematicky odlišné odborné bloky, naplněné mnoha informacemi  

- Konzultovat požadovanou finanční podporu sponzorů dle našeho návrhu příloha 1 ( zasílám 

ještě k odsouhlasení ČKS) 

- Rozeslat informativní dopis ev. sponzorům a následně upřesnit seznam plánovaných 

sponzorů příloha č. 2 (prosím o rychlé doplnění sponzorů, o nichž se domníváte, že by neměli 

být opomenuti v oslovení)  

- pozvání dalších odborností:  

o Praktičtí lékaři (kontakt zajistí Z. Jojko)   listopad 

o Internisté (kontakt zajistí V. Danzig)         

o PS Kardio 35 (kontakt zajistí M. Hoňková)    

o Fyzioterapeuti (UNIFY ?, kontakt zajistí I. Karel) 

 

Hlavní diskuze týkající se programu: 

1. Blok arytmologie (tématicky odlišný od loňského roku) – požádání prof Táborského o 

zajištění) 

2. Blok ACS, krvácivé projevy DAPT doc Kettner, prof Kvasnička, prof Moťovská 

3. Blok ve spolupráci s PS farmakoterapie, prof Bultas 

4. Blok Metabolismus – lipidy, diabetes, Prof Vrablík, doc Danzig 

5. Blok ve spolupráci s PS kardiorehabilitace – zájem i vedení nemocných s ICHDK doc 

Karetová 

Teoreticky je možné do každého bloku vložit vložit krátké firemní sdělení 

            Obdobně jako vloni pozveme známé kardiologické osobnosti do předsednických bloků 



prosím o vyjádření k návrhu „ Hands on“  - pokud bychom akceptovali navržené téma KPR, pro 

páteční den s hlavními prezentacemi o přestávkách. Prosím J. Lesa o zjištění podmínek – finančních a 

ev možnost vydání potvrzení o absolvování této prezentace  

ev. návrh jiného tématu : předvedení spiroergometrie (mohla by zajistit olomoucká skupina 

kardiorehabiltiace), technické zajištění některých přístrojů ? 

 Prosím o vyjádření k vytvoření sjezdových novin Olomoucu 2 

Vlastní zajištění sjezdu 

                 - zajištění techniky – tj kontrola na místě před zahájením sjezdu – nasvícení, podium, 

obrazovka před podiem                                           P. Václavík                                                                                                   

kontrola jídla – bufet po 21.30 a druh vína           Z.Jojko 

 

- Žádost o podporu akce genetika v kardiologii,  

GENETIKA KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ PRO PRAXI (dr. Kubánek)                                   

podpora ČKS , nikoliv ČAAMK 

 

-  Žádost o spolupráci na projektu firmy Roche – podrobněji příloha č. 3 

Jedná se o zapůjčení přístroje ke stanovení troponinu a pro BNP. Výsledek používání by měl vést ke 

dvěma cílům:  

1. zjistit, zda existuje skupina pacientů, pro něž je akceptovatelná platba tohoto vyšetření 

s okamžitým výsledkem. 

2. Vytipovat ta zařízení, která by potřebovala provádění tohoto vyšetření (vzdálenost do laboratoře) a 

mohla být opodstatněná pro jednání s pojišťovnami tj, aby bylo toto vyšetření možné provádět na 

platbu pojišťovny obdobně jako INR 

Vlastní testování proběhne mezi 1.8. a 31.10 2017 jedná se o nutnost rychlého jednání. 

V Praze 23.6.2017 zapsala H. Skalická 


