
Schůze výboru KardioTech 7. 1. 2021 (online)  

Přítomni: David Pospíšil, Veronika Bulková, Dalibor Klimeš, Jakub Střítecký, Lucie Nečasová, 

Martin Mudroch 

1. V reakci na žádost PS KardioTech k vytvoření prostoru pro multioborovou diskuzi 

k problematice echokardiografie prováděné nelékaři zaujaly pověřené výbory 

následující stanoviska, citujeme ze zápisů z jednání výborů: 

ČAKVZM dne 8. 12. 2020: 

Výbor ČAKVZM na základě platné legislativy nesouhlasí s prováděním a interpretací 

echokardiografických vyšetření nelékařskými pracovníky. 

Výbor ČAKVZM nepodporuje ani do budoucna změnu současného stavu ve smyslu provádění 

a/nebo interpretace echokardiografických vyšetření nelékařskými pracovníky. 

ČAAMK dne 2. 12. 2020: 

Dr. Karel informoval o odeslání zamítavého stanoviska výboru ČAAMK k této problematice 

prof. Linhartovi, prof. Táborskému, prof. Hutyrovi, prof. Palečkovi a na sekretariát ČKS – toto 

zamítavé stanovisko vyšlo z hlasování výboru ČKS. 

Při dnešním jednání bylo znovu toto zamítavé stanovisko potvrzeno jednohlasně a do 

budoucna na něm bude trváno. 

Všem členům ČAAMK, kteří jsou i členy výboru ČAKZM bylo doporučeno, aby se drželi 

hlasování v ČAAMK a neotevírali neadekvátní možnosti k jednání o provádění 

echokardiografie nelékařskými profesemi. 

Výbor PS KardioTech stanoviska respektuje, nicméně neakceptuje jednostranný zamítavý 

postoj k jakékoliv diskuzi. Výbor PS KardioTech téma vnímá jako velmi aktuální, zejména 

s výhledem do budoucnosti. Cílem PS KardioTech se nyní stává komplexní analýza situace 

nelékařských profesionálů ve světě a příprava návrhu budoucí legislativy.  

2. Výbor PS KardioTech bude nad rámec zápisů z jednání výborů o tématu předchozího 

bodu informovat členskou základu hromadným e-mailem. 

 

3. Vzhledem k epidemiologické situaci – zaneprázdněnosti ÚZIS stále vázne jednání 

k úpravě registrů KATAB, KARDIO – ICD a REPACE. 

  

4. Výbor PS KardioTech se dohodl na následujícím programu vyzvaného bloku PS 

KardioTech v rámci XXIX. Výročního sjezdu ČKS. Přidělený vysílací čas: středa 12. 5. 

2021, 8:00 – 9:00, studio Praha. 

 

1. 3D tisk v kardiologii. J. Hečko, Třinec. 



2. Fyzikální principy izolace plicních žil metodou pulzního pole. Š. Královec, 

Praha 

3. Technika opravy chlopně pomocí klipu. V. Mrňávek, Brno. 

4. His bundle pacing. Od teorie k praktickým zkušenostem. B. Bitmanová, 

Liberec. 

Zapsal: David Pospíšil, schválil výbor PS KardioTech 


