
Zápis z jednání výboru ČAAMK přes ZOOM dne 21.9.2021 

 

Účast:Dr. Berka,Doc. Danzig, Dr. Hoňková, Dr. Jirmář, Dr. Karel, Dr.Krupička,Dr. Leso (pasivně - 
technické problémy),Dr. Píšová, Dr. Skalická, Dr. Veselý, L. Klímová – sekretariát ČKS 

Omluveni: Dr. Jojko, Prof. Táborský,nepřítomen: Prof. Elbl 

 

Příprava XXX. výročního sjezdu ČKS – 5/2022 

Za ČAAMK budou navrhovány 2 bloky: 

Kontroverze guidelines ESC HF 2021 : Teorie x realita běžné klinické praxe: 
Předsedající: M. Táborský, I. Karel 
1. sdělení:  A. Linhart:  Zaměřené na diagnostiku srdečního selhání - vlastní diagnostika, 
zobrazovací metody, jejich interpretace, nedostupnost některých modalit... 
2. sdělení:  J. Veselý:   Současné standardy farmakologické léčby CHSS - jsou skutečně reálně 
dostupné pro všechny pacienty? 
3. sdělení:  M. Táborský: Nefarmakologická léčba - co s pacienty s HTx, LVAD, CRT, kat. ablace, 
inovativní technologie, KCH - revaskularizace, vady aj.  
4. Takehomemessage pohledem ambulantní kardiologie: I. Karel 
 
Tento blok byl v této formě a s těmito přednášejícími odsouhlasen všemi přítomnými. 
 

Blok kazuistik– 90 minut – příprava: Dr. Hoňková, Dr. Krupička, pomoc doc. Danzig – předběžně na 
listopad 

 
Diskuse na téma Ambulancí pro srdeční selhání v Kardiocentrech.  
Z pohledu ambulantních kardiologů bude třeba upravit specifikace pacientů, kteří budou sledování 
v těchto specializovaných ambulancích. Bude třeba zeštíhlit tuto dvoukolejnost, péči o většinu 
pacientů zvládnou ambulantní kardiologové. 
Bude připraven dokument, který z pohledu ambulantních kardiologů, lépe specifikuje spolupráci se 
specializovanými ambulancemi v Kardiocentrech. Přípravou návrhu tohoto dokumentu byl pověřen 
Dr. Veselý, který je současně i členem výboru ČASS, následně bude tento dokument diskutován 
výborem ČAAMK.  
Paralelně bude probíhat diskuse s prof. Málkem, předsedou ČASS o event. úpravě „Stanoviska výboru 
ČASS k organizaci Ambulancí srdečního selhání“ – Dr. Karel, Dr. Veselý 
Tato problematika nenese do budoucna jen otázku vzájemné spolupráce, ale i otázku řešení nákladů 
v ambulancích kardiologů a krytí zdravotními pojišťovnami. 

 

Další setkání výboru ČAAMK proběhne v průběhu listopadu – nejspíš opět přes Zoom, bude 
upřesněno. 

 

Zapsal: MUDr. Ivan Karel 


