
 

 

Zápis ze schůze výboru ČASS ze dne 13.4.2021 14,00 

 

 

Přítomni – výbor ČASS (bez titulů): Krejčí J., Málek I., Málek F., Melenovský V., Ošťádal 

P., Pudil R., Špinar J., Špinarová L., Veselý J. Vítovec J., Linhart A., Paleček T, Táborský M. 

Sekretariát ČKS: D. Ebelová, L. Klímová 

 

Bod č. 1: Příprava konference ČASS v termínu 13.10.2021 

F. Málek informoval o rezervaci Hotelu DUO Praha 9, rezervace od roku 2020, kdy 

konference z důvodu nařízení vlády (protiepidemická opatření) neproběhla. 

Návrh formátu konference: 

1. Prezenční forma s odhadem 150-200 účastníků 

2. Virtuální forma 

3. Hybridní forma – prezenční forma s účastníky a nahráváním přednášek s možností 

sledování online a zpětně po skončení konference 

Hlasování výboru: Výbor ČASS souhlasí s hybridní formou konference. Konference proběhne 

v hotelu DUO. Doporučeno zajistit vysílání prostřednictvím ČKS. 

 Představen rámcový program konference, definitivní program bude představen do konce 

června t.r. 

 

Bod č. 2:  Přednáškový blok ČASS na konferenci České společnosti pro hypertenzi  

   30.9.-2.10.2021 v Českém Krumlově 

 

 F. Málek informoval o přípravě konference ČSH, navrhuje tradiční přednáškový blok v trvání 

120 minut v jednom dni, formou volných sdělení, preferenčně pátek 2.10.2021 odpoledne. 

Požadavek zaslán J. Widimskému z ČSH. Přípravou programu bloku ČASS na konferenci 

ČSH pověřen J. Špinar. 

Hlasování výboru: Výbor souhlasí s účastí ČASS na konferenci ČSH. 

J. Špinar požádal o zaslání výzvy všem členům ČKS pro posílání abstrakt sekretariát ČKS na 

konci dubna a připomínku na konci května. Vítána je aktivní účast mladých kardiologů, kteří 

mohou prezentovat výsledky vlastních prací. 

Termín dodání abstrakt do poloviny června. 

 



Bod č. 3 – Různé – Diskuse 

 

A.Linhart navrhuje oslovit přednosty a primáře  kardiologických center (KC) se žádostí o 

určení lékaře odpovědného za program srdečního selhání na daném pracovišti. Cílem je 

zajistit zakládání Ambulancí srdečního selhání (ASS) na všech úrovních KC (která ještě ASS 

nemají) a vzájemná komunikace mezi jednotlivými pracovišti. A. Linhart navrhuje setkání 

zástupců KC vždy na výroční konferenci ČASS počínaje tímto rokem.  

 Blok ČASS „Organizace péče o pacienty se srdečním selháním“ je v programu výročního 

sjezdu ČKS (dne 19.5.2021 v 11:30-13:00). 

 M. Táborský navrhuje aktualizovat dokument „Stanovisko výboru ČASS k zakládání 

Ambulancí srdečního selhání“, který byl publikován v CorVasa. Pověřen F. Málek. 

 

Příští schůze výboru bude 25.5.2021 ve 14,00 po skončení schůze výboru ČKS. 

 

Filip Málek 

Předseda výboru ČASS 

V Praze 14.4.2021 

 

 

 

 

 


