
Zápis ze schůze výboru ČASR 29. 9. 2020 telekonferenčně 
 
Přítomni: Bulava, Fiala, Haman, Janoušek, Kautzner, Novák, Pařízek, Peichl, Šedivá, Wichterle 
Omluveni: Čihák, Neužil, Vančura 
1. Byla provedena kontrola zápisu schůze ČASR 19. 5. 2020, zápis byl schválen bez 
připomínek všemi přítomnými členy výboru. 
 
2. Výbor ČASR projednal současné možnosti organizace XVIII. Českého a slovenského 
sympozia o arytmiích a kardiostimulaci plánovaného na dny 8-10. 11. 2020 a na základě 
současné epidemiologické situace související s COVID 19 zrušil pořádání sympozia ve 
standardní podobě. Z náhradních variant předložených ke zvážení M. Fialou - jednodenní 
sympozium ve virtuální podobě, nebo odklad sympozia na jaro 2021, nebo zrušení sympozia 
bez náhrady – se po diskuzi rozhodlo souhlasem všech přítomných členů výboru o zrušení 
sympozia bez náhrady. M. Fiala bude o tomto rozhodnutí informovat výbor ČKS a výbor SASA 
s nabídkou posunu v pořádání sympozií a zorganizování XVIII. Českého a slovenského 
sympozia o arytmiích a kardiostimulaci v Olomouci v listopadu 2021.   
 
3. Výbor ČASR projednal dokument „Management pacientů s implantovanými 
kardiostimulátory a implantabilními kardiovertery-defibrilátory s indikací k radioterapii“ 
vypracovaný Ing. Irenou Koniarovou, Ph.D. a Mgr. Lucií Nečasovou. Výbor se shodl na změně 
názvu dokumentu: „Odborné stanovisko k péči o pacienty s implantovanými 
kardiostimulátory a implantabilními kardiovertery-defibrilátory s indikací k radioterapii“. 
Bylo konstatováno, že text vyžaduje přepracování a vytvoření zkrácené verze, které pak 
budou znovu předloženy členům výboru ke schválení. Upravený text v plném rozsahu by 
mohl být publikován v některém radiologickém časopisu podle rozhodnutí Radiologické 
společnosti ČLS JEP a na stránkách ČKS/ČASR, zkrácená verze bude nabídnuta k publikaci v 
Cor et Vasa. Tyto návrhy byly v hlasování schváleny všemi přítomnými členy výboru. 
 
4. M. Fiala rozeslal členům výboru ČASR prezentace registrů implantací kardiostimulátorů a 
ICD za rok 2019 a informoval o tom, že registr katetrizačních ablací nebyl dle vyjádření R. 
Čiháka úplný a zatím nebyla poskytnuta jeho opravená verze. J Kautzner doplnil, že opravený 
registr ablací nebyl dodán z důvodu zahlcení zodpovědných osob zpracováváním dat z 
koronavirové epidemie a prof. Dušek je nezastižitelný. M. Fiala uvedl, že ze stejných důvodů 
nebylo potvrzeno další jednání s IBA MUNI a ÚZIS ohledně zřízení registru extrakcí elektrod a 
kultivace stávajících arytmologických registrů. L. Šedivá informovala o snaze techniků z 
KardioTech kultivovat stávající arytmologické registry, seznam navrhovaných zjednodušení 
pošle všem členům výboru k posouzení. 
 
5. Datum příští schůze výboru telekonferenčně – úterý 10. 11. 2020  v 17:30 
 
Zapsala:  L. Šedivá 
Kontrola a úprava zápisu: M. Fiala 
 


