
Zápis ze společné schůze odstupujícího a nastupujícího výboru ČASR konané dne 18.5.2021 v 17 hod, 

videokonferenčně. 

Přítomni: O. Toman, L. Šedivá, P. Peichl, D. Wichterle, J. Kautzner, V. Bulková, M. Fiala, M. Novák, A. 

Bulava, P. Pařízek, L. Haman, Š. Havránek, L. Klímová 

Omluveni: J. Janoušek, V. Vančura, R. Čihák, P. Neužil 

1. Výsledky voleb 

Fiala seznámil členy výboru s výsledky voleb, které dostal z kanceláře ČKS. Hlasovala zhruba 

třetina členů ČASR.  Proběhla diskuse, zda se mají výsledky voleb zveřejnit na stránkách 

ČASR. 

Hlasování: všichni přítomní pro  

 

2. Činnost dosavadního výboru 

Fiala poděkoval za práci členům odstupujícího výboru, přivítal nový výbor a shrnul činnost 

výboru v období 2017-2021. V DRG restart byly nově vytvořeny samostatné DRG skupiny pro 

ablaci jednoduchých arytmií a AV junkce.  ČASR byl jedním z iniciátorů nového Věstníku 

MZČR, v němž byly odstraněny limitace pro provádění transseptální katetrizace, které se do 

předchozích Věstníků MZČR dostaly bez vědomí tehdejší PSAKS.  Do registru ICD, resp. KATAB 

byla přijata dvě nová centra. Byl položen základ budoucího registru extrakcí, v daných 

podmínkách ve formě základní jednotné databáze. Komise pro ZV MZČR schválila nové 

výkony implantace a reimplantace S-ICD a implantace leadless kardiostimulátorů a přijala 

žádost o vytvoření nového výkonu „Implantace elektrody pro trvalou kardiostimulaci 

převodního systému.“ Pro VZP byl vypracován návrh na novou kategorizaci dlouhých 

pouzder, úkolem zůstává kategorizace a zavádění nových ablačních katétrů do praxe. ČASR s 

ČKS zorganizoval jedno České a slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci (2018) a 

podílel se na organizaci Slovenských a českých sympoziích (2017, 2019) a na zabezpečení 

odborných programů sjezdů ČKS a ČKD a překladu českých zkrácených verzí guidelines pro 

SVT a FS. 

 

3. Kontrola zápisu z minulé schůze: bez připomínek 

Schváleno všemi členy minulého výboru 

 

4. XVIII. České a Slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci 2021 

Bude se konat 7-9.11.2021, termín konzultován se SASA, schválen i slovenskou stranou. 

Symposium  je plánováno jako prezenční, pokud dojde ke změně situace, pak je možná 

změna na online.  L. Klímová konstatovala připravenost i na tuto změnu. Rozvinula se 

diskuse, zda online symposium dává smysl, A. Bulava a L. Šedivá vyslovili názor spíše 

symposium v takovém případě odložit. P. Peichl upozornil, že je ještě čas na definitivní 

rozhodnutí do podzimu 2021 a vyjádřil naději na normální konání symposia. 

 

5. Různé 

a) Arytmologické registry: J. Kautzner informoval členy výboru, že registry za 2020 jsou 

zpracovány a budou rozeslány členům výboru a budou také vyvěšeny na stránkách 

výboru ČASR. 

b) Odborné stanovisko k péči o pacienty s implantovaným KS + ICD s indikací k radioterapii. 

J. Kautzner přislíbil zjistit v jaké fázi je příprava na publikaci tohoto odborného 

stanoviska. 



 

6. P.Peichl převzal vedení výboru. Další schůze výboru ČASR se bude konat 29.6.2021 v 17 hod 

telekonferenčně. 

 

Zapsala L Šedivá 

Kontrola zápisu P. Peichl 


