
 

 

Zápis ze schůze výboru ČASS dne 13.9.2022 

 

Výbor ČASS (bez titulů) - přítomni: Krejčí J., Málek I., Málek F., Melenovský V., Pudil R.,  

Vítovec J., Špinarová L., Špinar J., Paleček T, Linhart A, Táborský . 

Program schůze výboru ČASS: 

 

1.Možnost ubytování na konferenci ČASS 

Na konferenci ČASS je možnost ubytování pro členy výboru v NH Hotelu (místo konání 

konference), kdo má zájem o ubytování, dejte včas vědět 

 

2. Posterová sdělení – kazuistiky na konferenci ČASS 

Firma Boehringer-Ingelheim v rámci firemní prezentace na konference ČASS připravila 

postery s kazuistikami na téma farmakoterapie HFrEF. Komise ve složení Málek F., Krejčí J. , 

Havránek Š. a Lazárová M. vybrala ze 40 kazuistik 10 nejlepších, autoři budou prezentovat o 

přestávkách konference. 

 

3. Příprava dat pro evropský registr ATLAS II 

Pokračují práce na přípravě dat pro evropský registr ATLAS II za Českou republiku. V 

červenci se sešla (online) pracovní skupina ve složení: Pařenica, Jarkovský (MUNI), 

Benešová (MUNI), Málek F., Melenovský, Linhart. Na schůzi výboru budu navrhovat 

finanční odměnu z prostředků ČASS podle podílu práce na zadávání údajů pro registr. 

Výbor souhlasí s celkovou odměnou pro zástupce ÚZIS 30.000,- Kč. 

 

4. Edukace sester 

Pokračují přípravy oficiální edukace sester pro získání způsobilosti pro práci v ambulancích 

srdečního selhání s podporou ČASS. V červnu se sešla pracovní skupina ve složení Málek F., 

Melenovský V. Bělohlávek J se zástupkyněmi České asociace sester (ČAS). Připravuje se 

certifikovaný kurz srdečního selhání. 

 

5. Registr ČASS 

Aktuální stav registru ČASS (spolupráce s CZECRIN) – údaje zatím zadává 6 center, ke dni 

23.8.2022 zatím zadány údaje od 105 pacientů. 

• Ke dni 7.9.2022 zadáno 250 záznamů od 136 pacientů (zatím 7 center) 

Centra v Brně (U Sv. Anny) a v Hradci Králové (FN) čekají na souhlas lokální etické komise. 

6. Příprava:  Bloky ČASS  na výročním sjezdu ČKS 2023 a kongresu EHF 2023: Návrhy do 

schůze výboru 19.10.2022 v rámci konference. 

Prof. Linhart informoval o přípravách kongresu EHF 2023, který se uskuteční od 20.5. do 

23.5.2022 v Praze v O2 Universum. ČKS byla vyzvána, aby v rámci kongresu proběhla 



výroční konference ČASS formou bloků vyzvaných přednášek. Příprava bloků: A. Linhart, F. 

Málek. 

 Deadline pro národní asociace srdečního selhání na dodání návrhu bloků na kongresu EHF 

2023 je 14.9.2022, elektronicky zadá F. Málek.  

 

 

Filip Málek 

Předseda výboru ČASS 

15.9.2022 

 

 

 

 

 


