
Zápis z jednání výboru PS kardiovaskulární rehabilitace ( 8.5.2022 ve 14:00) 
 
Přítomni:  Dr. Karel, Prof. Pudil, Prof. Sovová, Doc. Tuka, Dr. Skalická, přizváni k 
jednání prim. Husár - lázně Teplice, Mgr. Toufar - předseda UNIFY 
 
1. Krátké zastavení nad těžkým obdobím uplynulých 2 let, v nichž nejen lázeňská 
zařízení bojovala o přežití. Návrat postupuje velmi pomalu. 
 
2. Závažným problémem je absolutní nedostatek fyzioterapeutů, ukazuje 
se, že část problémů je i v odborném zajištění vzdělávacích programů fyzioterapeutů, 
které neřeší vedení v problematice interních oborů, tedy ani kardiologie.  Proto byl 
přizván předseda UNIFY - oboustranně máme zájem problematiku řešit. 
Dojednáno: bude předložen návrh:  
pracoviště splňující podmínky technického vybavení a  základy odborné k nové 
přípravě fyzioterapeutu pro práci s pacienty onkologie, pneumologie  a 
kardiaky: Připravené návrhy musí zohledňovat. podmínky  MZ - již zaslané prof. 
Sovovou. Prof. Sovova, Prof. Pudil a dr. Skalická příprava s 
termínem  do 15. června a následně budou podklady odeslány a konzultovány  s Mgr 
Toufarem. 
 
3. Informace od prim Husára, který udává, že nejen uplynulé období Covidu, ale ani 
současný stav nedovoluje lázním pracovat jako v minulosti. 
 
4. Plánujeme obnovit setkávání členů PS kardiorehabilitace v lázních a to v 
příštím roce v Lázních Teplice, termín i zajištění bude domluven s prim Husákem 
Zatím první týden v lednu není možný - informace od prim Husara, datum teprve 
bude upřesněno. 
 
3. Na návrh Prof. Sovové byl  zaslán odkaz na evropská doporučení z roku 2020, 
prosím o vyjádření všech členů výboru 
 
4. Diskutován problém  centralizovaného vedení kardiovaskulární rehabilitace tento 
návrh nemá podporu všech zúčastněných, v současných podmínkách není tato 
myšlenka uskutečnitelná 
 
5. Otázka, zda by se mělo jednat o přiřazen k asociaci preventivní kardiologie není 
jednoznačně přijímaná (v minulosti o toto spojení nebyl zájem ani ze strany PS 
kardiovaskulární rehabilitace ani ze strany asociace) Nesmíme zapomenout na to, že 
pracujeme jen s nemocnými a sekundární kardiovaskulární rehabilitace má mnoho 
specifik. Tč. především za podpory důkazů v komplexu terapie srdečního selhání, s 
důrazem na odborné vedení v ambulantních podmínkách.  
 
6. Upozornění na novou úpravu ve stanovách ČKS, podle níž mou být fyzioterapeuti 
(členové ČKS) voleni do výboru PS kardiovaskulární rehabilitace 
 
7. V červnu je plánovaná akce pediatrickou kardiologií  (ve spolupráci se sportovním 
a tělovýchovným lékařstvím) na téma fyzioterapie a vrozené vady srdeční. O této 
skutečnosti jsme se dověděli až při požadavku záštity ČKS nad touto akcí, Vzhledem 
k tomu, že součástí programu je i vedení dospělých s VVS, měl být informován výbor 
PS kardiovaskulární rehabilitace dříve než žádost výboru ČKS. Bylo by dobré, kdyby 



byly plánované obdobné akce v budoucnosti,  byly včas projednaná se zástupci 
výboru PS kardiovaskulární rehabilitace. Tč. odsouhlaseno mailovou komunikací 
 
Úkoly:  
připravit podklady pro návrh nové přípravy fyzioterapeutů - kardiologie, pneumologie, 
onkologie: první návrh k 15.6.2022 
budeme postupovat v souladu se směrnicemi MZ - zaslaná informace prof. Sovovou 
zajistit termín pro lázeňské setkání, jakmile budu vědět, včas dám informaci   
prostudovat materiál evropských doporučení - zasláno již všem prof. Sovovou, 
 
Zapsala 
MUDr. Hana Skalická, CSc, FESC 
Předseda výboru pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace 
 


