
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU PS PEDIATRICKÁ KARDIOLOGIE DNE 
3. 9. 2021 

Přítomni: Eva Klásková, Jan Janoušek, Petr Hecht, Hana Jičínská, Petr Jehlička, Pavel Balatka, 
Pavel Vít 

Omluveni: Viktor Tomek, Oleg Reich 

Vzdělávací program Dětská kardiologie 

 byl odsouhlasen Logbook k atestaci z Dětské kardiologie podle nového vzdělávacího 
programu tak, aby struktura a počty výkonů, které musí dětský kardiolog provést nebo 
odasistovat odpovídal požadavkům AEPC 

 byla diskutována možnost, zda by nebylo možné část odborné praxe v DKC Motol 
absolvovat na terciárních centrech fakultních nemocnic – maximálně 3 měsíce. Změnu by 
bylo třeba projednat na Ministerstvu zdravotnictví a požádat o úpravu formou Věstníku. 
Na realizaci této změny nebyla dosažena shoda.  

Odborný program PS Pediatrická kardiologie na XXX. výročním sjezdu České 
kardiologické společnosti v květnu 2022 

 vzhledem k omezené časové dotaci výbor PS preferuje i do budoucna spolupráci s 
dalšími PS při vytváření programu ve formě "joint session" 

 bylo odsouhlaseno, že bude osloven předseda PS Chorob myokardu a perikardu 
s nabídkou uspořádat společný blok na téma COVID-19 a jeho projevy od dětství po 
dospělost 

Preskripce neregistrovaných léků, které nemají alternativu zejména při terapii život 
ohrožujících geneticky podmíněných poruch srdečního rytmu (nadolol, flecainid, 
mexiletin, chinidin) 

 P. Vít informoval výbor, že proběhlo jednání na VZP, ale nebyla nalezena shoda s plátci 
zdravotní péče, jak předpis těchto léků zjednodušit a nadále se jedná o medikaci 
v režimu mimořádného dovozu. 

Prenatální kardiologie 

 dr. Balatka informoval, že na základě jednání o Úhradové vyhlášce není pravděpodobné, 
že se podaří vyjmout kód 32420 z režimu bonifikací pro odbornosti 603 

 pokračuje jednání s plátci zdravotní péče o poskytnutí informace, která zdravotnická 
zařízení mají nasmlouván kód 32420 mimo odbornost 302 (P. Balatka). 

 

Demografický vývoj a regionální pokrytí péče odborností Dětská kardiologie 

 výbor se shodl, že je třeba získat data o věkovém složení a regionálním pokrytí od ÚZIS 
(zajistí P. Vít a E. Klásková) a na jejich základě případně požádat MZd o vypsání 
rezidenčních míst pro školence v odbornosti Dětská kardiologie 

 

Zapsala doc. MUDr. Eva Klásková, Ph. D. MHA 
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