
Zápis ze schůze výboru ČASR 13. 3. 2021 telekonferenčně 
 
Přítomni: Bulava Čihák, Fiala, Haman, Kautzner, Neužil, Novák, Pařízek Peichl, Šedivá, 

Vančura, Wichterle 
 
Omluveni: Janoušek 
 
1. Byla provedena kontrola zápisu ze schůze výboru 19. 1. 2020. Zápis byl odsouhlasen 

všemi přítomnými členy výboru  
 
2. V. Bulková (host schůze) seznámila výbor ČASR s vývojem úhrad arytmologických 

výkonů v systému DRG v roce 2021. Bylo konstatováno, že ve srovnání s rokem 2019 
došlo k dalšímu poklesu úhrady, zejména u ablací komplexních forem arytmií (o cca 
50 000 Kč). Diskrepance mezi reálnými náklady poskytovatelů a úhradou výkonů ze 
strany zdravotních pojišťoven pramení kromě resterilizace katétrů z rozdílu 
mezi provozními a přístrojovými náklady vykazovanými zdravotnickými zařízeními 
jako základ pro výpočet DRG úhrady (cca 19 000 Kč u ablací konvenčních arytmií a cca 
26 000 Kč u ablací komplexních arytmií), zatímco reálné provozní náklady a náklady 
na přístroje činí u ablačních výkonů cca 51 000 Kč. Přítomní členové výboru vzali na 
vědomí, že řešením tohoto aspektu úhrady výkonů je komunikace jednotlivých 
arytmologických pracovišť s ekonomickými odděleními nemocnic s cílem revize 
vykazovaných nákladů (úvazků, odpisů na přístroje, atd.) na arytmologické výkony a 
jejich správná kalkulace v budoucí úhradě arytmologických výkonů v DRG systému. 
V diskuzi také byla zmíněna možnost opětovného zvážení vytvoření třetí DRG skupiny 
pro složité komplexní ablace se zvýšenými náklady na nové a dražší ablační 
technologie (ZUM).  

 
3. Výbor po konzultacích definitivně schválil podání žádosti o vytvoření nového 

výkonu/registračního listu „ Implantace elektrody pro trvalou kardiostimulaci 
převodního systému.“  Návrh připravený V. Vančurou bude bezprostředně po 
posledních drobných úpravách (je přílohou tohoto zápisu) odeslán komisi pro ZV 
MZČR. Podle požadavků MZČR bude podle potřeby žádost upravena V. Vančurou, M. 
Fialou a A. Bulavou. Souhlas všech přítomných členů výboru. 

 
4. Byla stanovena tříčlenná volební komise pro volby do výboru ČASR na období 2021-

25 ve složení P. Neužil, L. Haman a M. Novák. První a druhé kolo voleb proběhnou 
22.3.-4.4., resp. 12.4.-25.4. 2021  

 
5. Volba předsedy výboru ČASR probíhá elektronicky podle volebního řádu a stanov 

ČASR. První kolo volby z 6 kandidátů proběhne 16. 3. 2021, výsledek bude znám 17. 3. 
2021 a v případě potřeby proběhne druhé kolo 18. 3. 2021 a výsledek bude znám 19. 
3. 2021. 

 
6. Výbor projednal žádost Oboru léčiv a zdravotnických prostředků VZP ČR o zařazení 

zdravotnického materiálu – ablačních katétrů DiamondTemp (Medtronic), IntellaNav 
StablePoint DirectSense (BSCI) QDOT Micro (Biosense Webster), resp. o případné 
doplnění stávajících kategorií ablačních katétrů. Výbor konstatoval potřebu vytvoření 



nových skupin do kategorizace ablačních katetrů a navrhl dvě nové kategorie, které 
budou odrážet technologický vývoj i za cenu vyšších pořizovacích nákladů: „Ablační 
katétry pro aktivní kontrolu aplikované energie“ a „Ablační katétry pro pulzní ablaci 
(pulsed field ablation - PFA).“ Regulaci konečné úhrady výkonu v rámci systému DRG 
lze považovat za účinný nástroj racionálního využívání těchto katétrů a kontroly 
bezdůvodného navyšování jejich cen. Dopis formulující toto vyjádření a doporučení 
po kontrole a připomínkách členů výboru odešle M. Fiala na OLZP VZP ČR. 

 
7. Výbor ČASR pověřil L. Šedivou, P. Neužila (za Oddělení kardiologie NNH a J Chovance 

jako garanta budoucího registru) vytvořením prozatímní jednotné databáze pro 
registraci parametrů výkonů „Extrakce trvalých stimulačních a defibrilačních 
elektrod“ jednotným způsobem napříč extrakčními centry ČR. Tato databáze bude 
nabídnuta všem centrům provádějícím extrakce na základě dobrovolnosti, definitivní 
podoba této databáze bude výsledkem domluvy všech angažovaných pracovišť a 
každé pracoviště si zatím povede databázi samostatně, přičemž případné slučování 
dat pro skupinová hodnocení bude záviset na vzájemné domluvě pracovišť. Jakmile 
bude možný vznik standardního registru u IBA MUNI, nasbíraná data z prozatímní 
databáze do něj budou překlopena a pokračovat bude jen oficiální registr.  Za 
vytvoření definitivní podoby databáze a komunikaci s participujícími centry jsou 
zodpovědní L. Šedivá a P. Neužil. Jednotné vedení dat je zodpovědností participujících 
extrakčních center. Výbor ČASR bude nadále nápomocen při realizaci prozatímní 
databáze a budoucího registru.   

 
8. D. Wichterle seznámil členy výboru s dalším vývojem studie AFAB-CZ. Oslovená 

ablační centra se postavila vesměs kladně ke své účasti ve studii i k podmínkám sběru 
a hodnocení dat. Jsou připraveny podklady potřebné k zahájení studie, které budou 
oficiálně rozeslány zodpovědným zástupcům participujících center. Přítomní členové 
výboru vyjádřili souhlas se spuštěním studie.  

 
9. Výbor byl se seznámen s odpovědí Sdružení ambulantních internistů na dopis ČAAK a 

ČASR k provádění EKG Holteru internisty.  Výbor ČASR vzal dopis na vědomí. 
 
10. Výbor byl informován o dokončení zkrácené verze 2020 ESC Doporučení pro 

diagnostiku a léčbu fibrilace síní autorským kolektivem Fiala, Haman, Čihák. Redakce 
Cor et Vasa přijala článek s doporučením uveřejnění bez dalších úprav. 

 
11. Výbor ČASR obdržel od předsedy ČKS zprostředkovanou žádost o nominaci jedné 

osoby jako „nominovaného recenzenta“ pro „2022 ESC Guidelines for the 
management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of suden 
cardiac death.“ Nominován byl J Kautzner se souhlasem všech přítomných členů 
výboru. 

 
12. Výbor projednal současný stav úplné a zkrácené verze „Odborného stanoviska k péči o 

pacienty s implantovanými kardiostimulátory a kardiovertery-defibrilátory s indikací 
k radioterapii“, potvrdil původní rozhodnutí o jejich publikaci a doporučil mezi 
spoluautory dokumentu kromě L. Šedivé, L. Hamana, D. Wichterleho zařadit i J. 
Kautznera.  



 
13. J Kautzner informoval o konání ablačního workshopu ve dnech 18-20.4. 2021 v on-line 

formě. Přístup bude pro všechny účastníky zdarma.  
 
14. Termín příští schůze výboru ČASR bude 11.5 nebo 18. 5. 2021 a definitivně bude 

stanoven po hlasování per rollam. 
 
Zapsala  L. Šedivá 
Kontrola  M. Fiala 

 


