
Zápis z jednání výboru ČAAMK přes ZOOM dne 1.6.2021 

 

Účast: Doc. Danzig, Dr. Hoňková, Dr. Jirmář, Dr. Jojko, Dr. Karel, Dr. Krupička, Dr. Píšová, Dr. Skalická, 
Prof. Táborský, Dr. Veselý, L. Klímová – sekretariát ČKS 

Omluveni: Dr. Berka, Dr. Leso (technické problémy ), nepřítomna: Doc. Linhartová 

 

Zhodnocená XXIX. Výročního sjezdu ČKS: 

 Poděkování všem přednášejícím a předsedajícím 

 Vysoká sledovanost: blok Kazuistik 649 přihlášených 
                                      blok Antikoagulace 744 přihlášených 

 

Poslední informace o 5. výročním sjezdu ČAAMK 

 Sjezd bude v prezenční formě 3.- 4. 9. 2021 v Olomouci, hotel Clarione 

 Sjezdový poplatek dle předchozího schválení 

 Odborný program bude ten, který byl již dříve odsouhlasen 

 L. Klímová potvrdila, že všechny původně nasmlouvané firmy potvrdily svoji účast 

 Společenský večer bude ve slavnostním prostředí, zajistí prof. Táborský – odsouhlaseno 
všemi přítomnými 

 

Příprava XXX. výročního sjezdu ČKS – 5/2022 

 Sjezd bude velmi pravděpodobně v kombinované podobě 
 prezenční forma, cca od soboty do pondělí 
 společenský večer v neděli 
 virtuální forma jako doplněk k prezenční 
 nebudou prezenční firemní výstavy, jen virtuální 

 definitivní odsouhlasení na schůzi výboru ČKS 6/2021 

 za ČAAMK budou navrhovány 3 bloky 

 rozmyšlení témat ideálně do sjezdu v Olomouci 9/2021 
 

„Nemocné české srdce“ – mediální kampaň ve spolupráci ČAAMK a ČAPK 

Proběhnou dvě tiskové konference: 

 Nastínění problematiky a plán činnosti se zaměřením na prevenci primární i sekundární 

 Zainteresování plátců zdravotní péče 

 

Informace o zřízení „strukturálního fondu pro nemocnice“ z Ministerstva pro místní rozvoj 

Stejně i pro ambulantní sektor, zatím  

 Primární péče 

 onkologie 



 
Snaha o zřízení fondu pro ambulance – postcovidový rozvoj: 

 Zobrazovací metody v ambulantním provozu 

 Digitalizace ambulantního provozu 

 POC testování: D-dimer, NT-proBNP, Troponin 

 další  

 

Doc. Danzig informoval o vzniku Task Force on Geriatric Cardiology v rámci Council for Cardiology 
Practice (ESC), je členem výboru. Snaha o vytvoření obdobné pracovní platformy v rámci ČKS. 

Všichni přítomní vyslovili s touto myšlenkou souhlas, je doporučen vznik pracovní podskupiny pro 
„geriatrickou kardiologii“ jako součást ČAAMK. Této problematice by se dále věnoval Doc. Danzig, 
pomoc přislíbil Dr. Veselý. Bude předneseno na výboru ČKS 6/2021 – zajistí Dr. Karel.  

 

V dalším proběhla diskuse o kompenzacích pro ambulantní sektor za Covid-19. Zatím není vše ideální, 
probíhají upřesňovací jednání. Dr. Jojko se zúčastní jednání na MZd ČR v příštím týdnu. Bude 
informovat po dosažení finální dohody. 

 

Další setkání výboru ČAAMK proběhne v průběhu 5. výročního sjezdu asociace v září v Olomouci.  

 
 

Zapsal: MUDr. Ivan Karel 


