
Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 21.9.2021 v 17 hod, telekonferenčně. 

Přítomni: O. Toman. D.Wichterle, L Šedivá, P. Neužil, L. Haman, P. Pařízek, P. Peichl, Š. Havránek. V. 

Bulková, J. Kautzner, M. Fiala, L. Klímová 

Omluveni: A. Bulava, M. Novák 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze 29.6.2021 

 

Hlasování: všichni přítomni zápis schválili bez připomínek 

 

2. P.Peichl informoval, že Odborné stanovisko k radioterapii u pacientů s implantovaným CIED 

bylo dle plánu publikováno v časopise CorVasa a Klinická onkologie, extendovaná verze bude 

publikovaná na webových stránkách ČKS. 

 

3. P. Peichl informoval výbor o jednání na pojišťovnách o registračním listu výkonu His 

stimulace. Byly vyřešeny připomínky pojišťoven (zejména VZP), registrační list byl schválen a 

výkon His stimulace by měl být v seznamu výkonů. 

 

4. Proběhla krátká diskuse o registrech arytmologických výkonů, které byly zaslány všem 

členům výboru. Š. Havránek uvedl, že například jejich pracoviště má uvedený chybný počet 

katetrizačních ablací (o 20% méně než je skutečnost).  Časná náprava bude obtížná, IBA 

komunikuje v současnosti omezeně. 

 

5. Program XVIII. Česko –Slovenského sympozia o arytmiích a kardiostimulaci, které se bude 

konat 7.-9.11. v Olomouci. 

P. Peichl představil předběžný program sympozia. Společenský večer se bude konat v 

Pevnosti poznání. Komise pro hodnocení abstrakt: L. Šedivá, P.Peichl, M.Fiala, Š.Havránek 

Nejlepší abstrakta budou prezentována ve formě elektronického posteru v neděli večer.  

  

Hlasování: všichni přítomní vyslovili souhlas s odborným programem. 

 

6. Nové technologie pro ablaci fibrilace síní. V Bulková představila srovnávací tabulku 

jednotlivých technologií s vyjádřením  finančních nákladů pro modelové situace. Tuto tabulku 

bude P. Peichl prezentovat na VZP. Proběhla diskuse o jednotlivých položkách, u PFA bude 

uveden místo CS katetru pouze quadripolární katetr.  

 

Hlasování: všichni přítomní souhlasí s finální podobou tabulky. 

 

7. Kategorizace nových ablačních katetrů 

P. Peichl prezentoval první návrh kategorizace pro nových ablačních katetrů pro VZP, tento 

návrh bude všem rozeslán připomínkám.  

 

8. Různé  

Registr extrakcí:  L. Šedivá informovala, že všechna centra provádějící extrakce včetně 

pracoviště v Olomouci s parametry registru souhlasí. Nadále tedy platí, že se registr bude 

vyplňovat zatím na jednotlivých pracovištích, až dojde k vytvoření oficiálního registru, budou 

data překlopena. P. Neužil navrhuje, že pokud se do konce roku nedohodneme o vzniku 



registru s IBA, mohli bychom oslovit jiného možného tvůrce nového registru (VŠE – prof. Ing. 

Jakub Fischer). 

 

Příští schůze se bude konat prezenčně 7.11.2021 v 19-20 hod, v Olomouci, hotel Clarion.  

 

 

Zapsala Lucie Šedivá 

Kontrola zápisu Petr Peichl 


