
Zápis z jednání výboru ČAAMK přes ZOOM dne 15. 12. 2021 

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

Omluveni: Prof. Elbl, Dr. Jirmář, Dr. Píšová, Prof. Táborský  

 

Příprava a finalizace XXX. výročního sjezdu ČKS – 5/2022 - ČAAMK bude mít 3 bloky: 

Neděle 8.5.2022: sál Praha (pavilon E): 17:40 – 18:40 Geriatrická Kardiologie – prezenčně Brno (zajistí Doc. Danzig – 
3 sdělení – 2 pro Geriatrickou společnost po 20 minutách, jedno sdělení za ČAAMK) 

Pondělí 9.5.2022: Rotunda 16:10 – 17:40 – kazuistiky – prezenčně Brno – poděkování Dr. Hoňkové, Doc. Danzigovi a 
Dr. Krupičkovi za přípravu 

Čtvrtek 12.5.2022: 11:20 – 12:20 – Kontroverze guidelines ESC HF 2021 : Teorie x realita běžné klinické praxe (obsah 
a rozsah již odsouhlasen minule) – virtuálně Praha 

 

Diskuse na téma: Ambulantní péče o pacienty s chronickým srdečním selháním a Ambulance pro srdeční selhání 
v kardiocentrech.  

Z pohledu ambulantních kardiologů je materiál vypracovaný ČASS nevyhovující.  

Bude připraven dokument, komentář k původnímu materiálu ČASS, který bude reflektovat názor ČAAMK k této 
problematice.  

I. Karel rozešle všem členům výboru první nástin komentáře, který bude upřesněn a doplněn všemi členy výboru do 
15. ledna 2022. Po obdržení připomínek (do tohoto dokumentu) bude provedena finalizace, která bude rozeslaná 
všem členům výboru ČAAMK k odsouhlasení. Takto odsouhlasený dokument bude následně konfrontován 
s představami ČASS při přípravě nového „společného“ dokumentu. 

Vznik Ambulancí pro srdeční selhání v kardiocentrech nebyl s ČAAMK konzultován. Dr. Berka vyzval Dr. Karla a Dr. 
Skalickou, aby otevřeli tuto problematiku na výboru ČKS. 

Dr. Karel se rozhodl, že toto začne diskutovat na výboru ČKS až po schválení nového dokumentu výborem ČAAMK, 
který následně bude prodiskutován výborem ČASS. Až potom lze toto diskutovat na výboru ČKS.  

S tím souvisí otázka „dispenzarizace“ pacientů se srdečním selháním. Toto zatím není jednoznačně specifikováno, 
na přípravě ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám (VZP) se bude podílet Dr. Jojko. 

Zároveň zjistí situaci úhrad při péči o pacienty s chronickým srdečním selháním – možné rozdíly pro kardiocentra a 
ambulance mimo nemocnice.  

Byla diskutovaná otázka rozsahu péče o pacienty se SS, specifická léčba, léčba parenterální, …  Sem patří i další 
vyšetřovací programy, např. spiro-ergometrie u pacientů se SS. 

V přípravě je program VZP Plus Srdeční selhání, zde by měl být zohledněn právě rozsah prováděné péče. I v tomto 
případě přislíbil Dr. Jojko zjištění aktuálního stavu. 

 

Další termín setkání výboru ČAAMK bude upřesněn, nejpozději se sejdeme v Brně 5/2022.  

 

Zapsal: MUDr. Ivan Karel s přáním klidného prožití vánočních svátků 


