
Zápis z jednání výboru ČAAMK přes ZOOM dne 2.12.2020 

 

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

Dr. Skalická, Prof. Táborský 

Omluveni: Dr. Leso, Dr. Veselý, nepřítomna: Doc. Linhartová 

 

1. Poslední informace o 5. výročním sjezdu ČAAMK 

 Sjezd bude ve virtuální podobě, bez sjezdového poplatku 

 Jednodenní sjezd, 23.1.2021 – sobota 

 Vysílání z hotelu Andels Praha 5, zajištění přes ČKS – L. Klímová 

 Program byl již dříve odsouhlasen 
 

2. Příprava XXIX. výročního sjezdu ČKS – 5/2021 

 Za ČAAMK 2 bloky 

 V případě sjezdu prezenční formou 1 blok 60 minut a 1 blok 90 minut 

 V případě virtuálního sjezdu 2 bloky po 60 minutách 
 

 Návrh: 1 blok kazuistik (60 nebo 90 minut dle typu sjezdu) – zajistí doc. Danzig a Dr.Krupička 
 Možnost využití nepublikovaných kazuistik za rok 2020 
 Kazuistiky se zaměřením na COVID-19 z vlastních ambulancí 

 Prof. Táborský nabídl možnost zvláštního vydání Case Reports C et V – nutno odevzdat 
kazuistiky cca do konce února 2021 – 2 normostrany A4 + 2 obrázky 

2. blok za ČAAMK – návrh prof. Táborského:  

 Antikogulační terapie 2021 od A do Z: 
 J. Kvasnička:    Základy hemostáty, patofyziologický pohled na AK léčbu 
 M. Táborský:   Antikoagulační léčba u fibrilace síní: Kam jsme pokročili a jaké jsou 

současné možnosti 
 J. Hirmerová:  Antikoagulační léčba u DVT/PE, onkologických pacientů a ve 

speciálních indikacích 
 Prezentace 15 + 5 min, uloženy na webu ČKS, k dispozici volně všem. 

Tento blok byl odsouhlasen všemi přítomnými, prof. Táborský se zdržel hlasování 

 
Dotaz na možnost stanovení hladiny NOAK i pro mimo nemocniční zájemce – bude vzneseno na 
prof. Kvasničku (zajistí prof. Táborský) 

 

3. Informace o pokračující aktivitě PS Kardio-tech na provádění echokardiografie nelékaři 

 Dr.Karel informoval o odeslání zamítavého stanoviska výboru ČAAMK k této problematice 
prof. Linhartovi, prof. Táborskému, prof. Hutyrovi, prof. Palečkovi a na sekretariát ČKS – toto 
zamítavé stanovisko vyšlo z hlasování výboru ČKS 

 Při dnešním jednání bylo znovu toto zamítavé stanovisko potvrzeno jednohlasně a do 
budoucna na něm bude trváno 



 Všem členům ČAAMK, kteří jsou i členy výboru ČAKZM bylo doporučeno, aby se drželi 
hlasování v ČAAMK a neotevírali neadekvátní možnosti k jednání o provádění 
echokardiografie nelékaři 
 

 
4. Dr.Karel informoval o pověření výborem ČKS na vytvoření stručného dokumentu stanovujícího 

postup péče o pacienty po infekci COVID-19, kteří vykazují pokračující obtíže. Byl pověřen spolu 
s prof. Vrablíkem a doc. Tukou. Byl vytvořen krátký dokument, se kterým byli všichni přítomní 
seznámeni a tento dokument byl odsouhlasen. Bude zapracován do Dispenzární vyhlášky o péči 
o pacienty po COVID-19. Tato vyhláška vychází z iniciativy Pneumologické společnosti. 
Kardiologická část bude součástí této vyhlášky. 

 

5. Prof. Táborský informoval o sponzorském daru 10 000 dezinfekčních gelů, které jsou na 
sekretariátu ČKS a jsou primárně určeny pro ambulantní kardiology. Jednotlivé ambulance se o 
ně mohou přihlásit na sekretariátu ČKS. Dr. Jojko přislíbil rozšíření této informace mezi 
ambulantní kardiology. 

 

6. Další kontakty výboru proběhnou cestou emailů, stejně tak bude naplánovaná další schůze 
výboru. 

 

 

Zapsal: MUDr. Ivan Karel 


