
Zápis z jednání výboru ČAAMK dne 19.6.2020 v Praze 

Účast: Dr. Berka, Doc. Danzig, Dr. Hoňková, Dr. Jirmář, Dr. Karel, Dr. Krupička, Dr. Leso, Dr. Píšová, Dr. Skalická, 

Dr. Veselý 

Omluveni: Prof. Táborský, Doc. Linhartová, Dr. Jojko 

 

1. Příprava programu 28. výročního sjezdu ČKS Brno 9/2020 

 Sjezd bude velmi pravděpodobně jen virtuálně – přednášky budou předtočené a budou se promítat na 
webovém rozhraní. Finální rozhodnutí padne při schůzi Výboru ČKS 23.6.2020 

 Podle předběžných informací bude mít každá asociace a pracovní skupina k dispozici 1 hodinový blok. 
Pokud to tak skutečně bude, rozhodl se výbor ČAAMK preferovat blok kazuistik, celkem 6 sdělení po 9 
minutách. Souběžně připravovaný blok Předoperační přípravy by byl přesunutý na další výroční sjezd 
ČKS, Brno 2021. Dr.Karel bude všechny informovat po úterním jednání výboru ČKS. 

 Vzhledem k tomu, jak ke kardiologické veřejnosti pronikly informace o pravděpodobném virtuálním 
konání výročního sjezdu ČKS v Brně 9/2020, část lékařů a sester vznáší dotaz na možnost navrácení již 
zaplaceného účastnického poplatku, protože se virtuálního sjezdu na webu nechtějí účastnit. Dr.Karel 
vznese dotaz při schůzi výboru ČKS 23.6.2020 a následně bude informovat. 

 
2. Příprava 5. výročního sjezdu ČAAMK v Olomouci 22.-23.1.2021 

Vzhledem k tomu, že na výročním sjezdu ESC 2020 budou prezentována nová Guidelines na témata: 

 Fibrilace síní 

 Sportovní kardiologie a sport u kardiologicky nemocných pacientů 

 Vrozené srdeční vady v dospělosti 

 NSTEMI 
Bylo rozhodnuto, že tato témata budou prezentována i v rámci našeho výročního kongresu 1/2021 
v Olomouci. Pro každé z těchto témat bude vytvořen samostatný blok. 
Tato témata budou po dohodě doplněna o další 2 témata, a to: 

 Zobrazovací metody v kardiologii se zaměřením na MRI, CT, izotopová vyšetření a jejich přínos ve 
srovnání s echo vyšetřením – praktické využití 

 Telemedicina není e-medicina 

Odborný program bude doplněn o EKG kvizy, obdobně jako v roce 2020 (Doc.Wichterle). 

Doc. Linhartová emailem navrhovala jako téma “diferenciální diagnostiku hypertrofie myokardu“. Toto 
téma bylo shledáno jako vhodné, ale až na nějaký další sjezd, vzhledem k tomu, že na tomto sjezdu již bude 
„sportovní kardiologie“ a „zobrazovací metody v kardiologii“, kde jistě hypertrofie, zejména levé komory 
srdeční, bude zmíněná. 

 
3. plán další schůze výboru ČAAMK pro rok 2020:  

10/2020 Kardiologický den P. Niederleho – přesné datum bude upřesněno 
 

4. Předběžné informace: 

 Studie s respirátory – vyvíjené respirátory s postranním filtrem – pro běžnou práci v ambulanci nejsou 
moc vhodné, event. využití je ke zvážení při TEE a spiro-ergometrii. 

 Screening Fabryho choroby v ambulancích – v plánu jednání Prof. Linhart, Dr.Karel. Výbor ČAAMK se 
nestaví negativně k tomuto screeningu, požaduje však minimální administrativní zátěž. 

 Zvažované rozšíření preskripce inhibitorů PCSK9 pro ambulantní sféru (kardiologie, diabetologie, ...). 
Výbor ČAAMK se nestaví negativně k tomuto rozšíření, požaduje však jednání o vyčlenění nákladů na 
tuto preskripci mimo běžný limit. 
 

Zapsal: MUDr. Ivan Karel 


