
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU ČAIK 

8.6.2020 

Přítomni (bez titulů): I. Bernat, M. Branný, P. Červinka, D. Horák, P. Kala, P. Kmoníček, V. Kočka, 

T. Kovárník, M. Mates, L. Pešl, J. Šťásek, I. Varvařovský, M. Želízko 

Omluveni (bez titulů): 

 

1. XXVIII. výroční sjezd ČKS 

 zatím není rozhodnuto, zda bude probíhat prezenčně, nebo bude pouze virtuální, 

podrobnosti až po schůzi výboru ČKS 

 1 blok v režii ČAIK 

 podle konečné varianty sjezdu se domluví podrobnosti na další schůzi 

 

2. XXX. workshop České asociace intervenční kardiologie ČKS 

 letos z důvodu mimořádných opatření souvisejících s koronavirovou pandemií zrušen 

 bez stornopoplatků za rezervovaný prostor v hotelu Pyramida, navržen náhradní 

termín 15. a 16.4.2021 tamtéž 

 

3. Volby do výboru ČAIK 

 členem výboru lze být maximálně 2 volební období, určena 3členná volební komise ze 

členů, kteří již nemohou být v dalším volebním období voleni (P. Červinka, J. Šťásek, 

M. Želízko) 

 stanoveny termíny voleb: 1. kolo – 15.6.-21.6.20; 2. kolo – 24.6.-30.6.20 (zítra, 

tj. 9.6.20, bude zveřejněno na webových stránkách) 

 

4. Angio FFR 

 jeden ze 2 výrobců na českém trhu se obrátil na VZP s žádostí o registraci, byli 

odkázáni na odbornou společnost kvůli doporučení, žádost o stanovisko ČAIK 

 proběhla diskuze stran ekonomické výhodnosti (jednorázová investice do SW k CT + 

HW tlakový převodník; spotřební materiál?)  

 konsenzuálně zhodnoceno, že nový kód pro tento výkon nebude doporučen, 

alternativně přizpůsobení se aktuálním podmínkám 

 absence zmínky v nadnárodních doporučeních, bude dořešeno na příští schůzi po 

zhodnocení klinické potřebnosti, výsledků klinických hodnocení 

 přehled Angio FFR projde a podklady dodá T. Kovárník, M. Mates vypracuje 

algoritmus rozhodování 

 



5. Volby předsedy výboru ČAIK 

 P. Kala, který je aktivním zájemcem o pozici předsedy, představil ostatním 

přítomným členům výboru v krátké prezentaci své vize o budoucím fungování ČAIK. 

 Ostatní členové měli možnost položit v případě zájmu doplňující dotazy, proběhla 

diskuze. 

 Proběhlo tajné hlasování, volební komise provedla přepočítání odevzdaných 

hlasovacích lístků bez přítomnosti ostatních členů výboru, odevzdáno celkem 13 

hlasovacích lístků, ze 13 přítomných členů výboru 12 hlasů pro P. Kalu, jeden 

z přítomných členů výboru se zdržel hlasování 

 novým předsedou výboru ČAIK byl zvolen doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, 

FSCAI 

 

6. Komunikace s VZP ohledně formulace dodatků k úhradě TAVI a Mitraclipu 

 M. Mates na opakované výzvy k jednání (3x) neobdržel odpověď 

 Výbor opět jednomyslně konstatoval nutnost dodatky, zejm. indikační kritéria uvést 

v soulad se současnými doporučenými postupy a klinickou evidencí. Pověřil M. 

Matese jednáním se zastupci České společnosti kardiotorakální chirurgie ohledně 

společného postupu.  

 

Příští schůze je po dohodě s přítomnými naplánovaná na 7.9.2020 v pražské kanceláři ČKS, 

případně 14.9. v Brně při příležitosti výročního sjezdu ČKS, pokud bude možnost prezenční 

účasti. 

 

Zapsala Ebelová 

Zkontroloval Mates 


