
Zápis ze schůze výboru ČASS ze dne 22.6.2021 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 

 

Program schůze výboru ČASS: 

1. Schválení programu a příprava Konference ČASS 13.10.2021 

2. Program bloku ČASS na konferenci České společnosti pro hypertenzi  

3. Aktualizace dokumentu ČASS k zakládání ambulancí srdečního selhání 

4. Žádost prof. Moťovské o posouzení možnosti vykazovat edukaci pacienta se SS  

 sestrami ambulance srdečního selhání 

5. HFA kongres 2021 virtuálně  

 

 

 

Bod č. 1: Program konference ČASS 13.10.2021 

Schválení programu a příprava Konference ČASS 13.10.2021 

(program poslán všem členům výboru a bude po schválení poslán  

přednášejícím) 

Hlasování výboru: Výbor ČASS souhlasí s programem konference. 

 

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

   30.9.-2.10.2021 v Českém Krumlově 

 Blok ČASS proběhne 1.10.2021 od 16,00 120 minut, program bude dostupný na stránkách  

konference a stránkách ČSH. 

 

 

Bod č. 3 – Aktualizace dokumentu ČASS k zakládání ambulancí srdečního selhání 

 Návrh bude rozeslán členům výboru ČASS. Připomínky do 30.6.2021. Finální verze bude  



poslána do redakce Cor Vasa 

Bod č. 4 - Žádost prof. Moťovské o posouzení možnosti vykazovat edukaci pacienta se SS  

 sestrami ambulance srdečního selhání 

 Informace od prof. Bělohlávka: Kód 09523 Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou 

243 bodů 1x denně. Poučení a nácvik dovedností v rozsahu nezbytném k získání racionální 

spolupráce na léčbě. Hrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně v 

dokumentaci a stvrzené podpisem edukovaného nebo jeho zákonného zástupce.Kód 09509 

Ošetření hendikepovaného pacienta 100 bodů Za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby 

ve stupni II, stupni III, nebo stupni IV a osob, kterým náleží průkaz ZTP a ZTP/P Důvody 

použití výkonu musí být ze zdravotní dokumentace zřejmé. Vykazuje se max. 1krát denně a 

lze vykazovat jen při klinickém vyšetření. Od pojišťovny byl I požadavek na nutnost 

oxeroxovat průkazku ZTP a ZTP/P. 

F. Málek informoval výbor o skutečnosti, že edukaci sester v ambulancích SS není zatím 

možné vykazovat. A. Linhart informoval výbor ČASS o tom, že probíhají jednání s VZP o 

bonifikaci ambulantní péče o pacienty se SS, návrh na vykazování edukace pacienta sestrami 

jako samostatného výkonu bude součást jednání. Probíhají přípravy certifikovaných kurzů pro 

sestry AmbSS. Prof. Moťovská bude s výše uvedenými informacemi seznámena.  

Bod č. 4 - HFA kongres 2021 virtuálně 29.6.-1.7.2021. Bezplatná „ochutnávka“ kongresu 

HFA 2021 

HFA nabízí bezplatně registraci na tři sekce virtuálního kongresu. Heart Failure Guidelines 

2021 - Pharmacological treatment;. Expert opinion on heart failure management - Drug 

titration. Expert opinion on heart failure management - Drugs;. Bude uvedeno na stránkách 

ČKS-ČASS (link a registrace). 

 

Příští schůze výboru bude 14.9.2021 ve 14,00 po skončení schůze výboru ČKS. 

 

Filip Málek 

Předseda výboru ČASS 

V Praze 22.6.2021 

 

 



 

 

 


