
Zápis ze schůze výboru ČAAK 14.7.2020 

Přítomni:  prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.; MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D.; MUDr. Tomáš Janota, 

CSc.; MUDr. Andreas Krüger, Ph.D.; prof. MUDr. Petr Oštádal, Ph.D., FESC; prof. MUDr. Richard 

Rokyta, Ph.D., FESC 

Omluveni: prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.; doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI; doc. MUDr. 

Milan Hromádka, Ph.D.; MUDr. Michael Želízko, CSc.; prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC; 

prof. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D. 

Program:  

1. Dořešení přednáškových sekcí asociace k XXVIII. výročnímu sjezdu České kardiologické 

společnosti  

o po dohodě s paní Klímovou 3 samostatné sekce (14.9., 22.9. a 23.9.) a 1 společný 

blok s ČAPK (již zadáno za tuto asociaci, spolupráce s ČAAK zmíněna) á 60minut 

o vzhledem k tomu, že sjezd bude probíhat letos virtuálně, není nezbytné stanovit 

předsedající jednotlivých sekcí, bude postačovat 1 moderátor (dle dohody prof. 

Ošťádal) 

o dosavadní navrhované sekce byly odsouhlaseny, bylo nezbytné zredukovat o 1, místo 

sekce týkající se mechanických komplikací IM bude interaktivní kvíz (paní Klímová 

potvrdila možnost virtuálního provedení) 

2. Volby do výboru ČAAK  

o bylo by vhodné směřovat volby na časný podzim, aby v rámci konference ČAAK na 

sklonku roku bylo možné představit složení nového výboru 

o stran organizace voleb bude kontaktována Iva Pavézková, emailem budou zaslány 2 

výzvy k účasti všem členům ČKS 

3. Jednání s VZP ohledně kódování výkonů pro ECMO  

o navrhován je vznik kódu pro perkutánní implantaci mechanické srdeční podpory a 

řízené kontroly teploty u srdeční zástavy 

4. Návrh úprav v provozním řádu ČAAK  

o prof. Ošťádal a prof. Rokyta prezentovali své návrhy, v případě, že by byly současné 

podmínky zachovány, muselo by dojít prakticky ke kompletní obměně členů výboru, 

což by mohlo vést ke zpoždění či úplnému vypuštění aktuálně řešených témat 

o návrhem je vypustit omezení členství na dobu 2 volebních období 

o přítomní členové se i přes usnášeníschopnost výboru rozhodli tuto problematiku řešit 

per rollam v nejbližší možné době 

5. Termín příští schůze výboru ČAAK: 15.9.2020 12:30. 

 Zapsala: Bc. Denisa Ebelová, Schválil: prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., předseda výboru ČAAK 


