
Zápis ze schůze výboru ČASR 10. 11. 2020 telekonferenčně 
 
Přítomni: Bulava, Čihák, Fiala, Haman, Janoušek, Kautzner, Novák, Pařízek, Peichl, Šedivá, 
Vančura, Wichterle 
 
Omluveni: Neužil 
 
 
1. Byla provedena kontrola zápisu ze schůze výboru 29. 9. 2020. Zápis byl odsouhlasen 

všemi přítomnými členy výboru  
 

2. Výbor ČASR byl osloven předsedou ČKS prof. Linhartem, aby stanovil autorský tým pro 
přípravu českého překladu Doporučení ESC pro diagnostiku a léčbu fibrilace síní. K práci 
na překladu se přihlásili M. Fiala. L. Haman a R. Čihák.  

 
3. Po předchozím projednání současné situace obdržel výbor ČASR od prezidenta SASA 

prof. Hataly vyjádření, že výbor SASA dospěl ke konsenzu ponechat pořádání společného 
Česko-slovenského sympózia o arytmiích a kardiostimulaci v roce 2021 na české straně a 
potom pokračovat střídavě jako obvykle. Místo konání příštího sympózia se plánuje 
v Olomouci v termínu 7-9. 11. 2021. Kancelář ČKS spustí přípravy - zamluvení termínu a 
první oznámení. 

 
4. Ve věci pořádání výročního sjezdu ČKS 2021 M. Fiala informoval členy výboru ČASR, že 

výbor ČKS na své schůzi 3. 11.2020 rozhodl, že primárně se bude připravovat on-line 
forma výročního sjezdu ČKS v květnovém termínu v trvání 10 dnů a současně také 
prezenční forma. Definitivní rozhodnutí o případné prezenční formě se učiní podle 
epidemiologické situace do konce ledna 2021. 

 
5. M. Fiala nadnesl téma provádění katetrizačních ablací arytmií v režimu jednodenní 

hospitalizace. Úhradový systém v současnosti umožňuje pouze DRG úhradu, která je 
podmíněna hospitalizací obsahující dva kalendářní dny, přičemž neexistuje jiná legální 
úhrada výkonu v jednodenním režimu bez hospitalizace. V diskuzi J. Kautzner uvedl, že 
v současné době nelze doporučit ablace fibrilací síní a komplexních arytmií vůbec 
v jednodenním režimu, ale u ablací jednoduchých arytmií by mělo každé pracoviště mít 
možnost si vybrat podle okolností provedení výkonu v jednodenním režimu. M Fiala 
v diskuzi uvedl, že snaha výboru ČASR by měla směřovat k zajištění takové možnosti pro 
všechny zdravotnické subjekty jednotným a transparentním principem, za který lze 
považovat zavedení kódu pro hospitalizaci v jednom kalendářním dnu spojeného s DRG 
úhradu, což je také jediná cesta, jak udržet DRG úhradu ablačních výkonů. Všichni 
přítomní se nakonec vyjádřili pro návrh, že v současné době není souhlas s prováděním 
katetrizačních ablací pro fibrilaci síní a komplexních ablací obecně v jednodenním 
režimu, ale pracoviště měla mít možnost takto provádět ablace jednoduchých arytmií. 
Příslušné instituce budou požádány o názor na průchodnost tohoto návrhu a případnou 
změnu úhrady relevantních výkonů. Zodpovědná osoba: M. Fiala  
 

6. Výbor ČASR obdržel od prof. Linharta k vyřízení žádost VZP o odborné stanovisko 
k přidělení kódu ZUM ke katétru DiamondTemp (Epix Therapeutics, USA). Výbor ČASR 



konstatoval, že současná kategorizace ablačních katétrů z roku 2015 neumožňuje 
zařazování nových produktů s odlišným principem fungování a že je potřebá aktualizace 
kategorií ablačních a diagnostických katétrů. Ve vztahu k žádosti od zařazení katétru 
DiamondTemp (Epix Therapeutics, USA) výbor konstatoval, že je použitelný pro 3D 
mapování mapovacím systémem EnSite Precision a že jeho unikátní systém termistorů 
díky měření teploty tkáně funguje do značné míry srovnatelným způsobem jako přesný 
indikátor dobrého kontaktu katétru s tkání a proto doporučil zvážit zařazení katétru do 
kategorie 77160 – 3D navigační a mapovací – s tlakovým senzorem navíc. 

  
7. M. Fiala předložil výboru ČASR žádost doc. Kaly z interní kardiologické kliniky FN Brno o 

garanci ČASR nad tradičním sympoziem „Moderní trendy v kardiologii 2020.“ Výbor 
ČASR žádost projednal a garanci nad sympoziem schválil hlasy všech přítomných členů 
výboru.  

 
8. Termín příští schůze výboru bude 19. 1. nebo 26. 1. 2021 a ještě se upřesní  
 

Zapsala  L. Šedivá 

Kontrola  M. Fiala 


