
Zápis ze chůze 24.11.2016 v 18 hodin 
Přítomni:  

doc. V. Danzig, Dr. J. Leso,  Dr. M. Hoňková,  Dr. L.  Berka, Dr. P. Lindovský, Dr. R.  Jirmář, Dr. Skalická 

Omluveni: 

Dr. P. Václavík,  Dr. M. Karlíček, prof. L. Elbl, Dr. P. Svítil, Dr. Z. Jojko, Dr. Karel 

 

Po zhodnocení minulého zápisu bylo přikročeno ke 2 základním bodům. 

 

1. Řešení Olomouckého sjezdu:  

rámcový program schválen, doplňovány některé obsahy bloků s vyjádřením k přednášejícím a 

předsedajícím. 

Od včerejšího dne mám rovněž k dispozici blok arytmologie dle návrhu prof Táborského. 

Návrh prof Táborského 

Táborský :    Management FS pohledem doporučených postupů 

Neužil:          Katetrizační ablace FS - indikace , výsledky a perspektivy 
Kautzner:     Komorové arytmie 
Budera:        Chirurgická léčba FS 
prezentace á 20 min, 10 min na závěr round table discussion. 

- první zvací dopis jsem těmto autorům už odeslala 
 
Do předsednictví některých blok budou přizvání jako čestní hosté prof Hradec, Doc Ivan Málek, prof 
Vítovec, prof Cífková, prof. Dobšák. (hlasování „ pro“ všichni zúčastnění) 

Přítomní seznámeni s oslovenými firmami – gen. sponzor Bayer, hlavní sponzoři, Bohring, Novartis, 
Servier, Astra.Zeneca, Pfizer, dále  přihlášená firma Sanofi,. Ostatní malé a technické firmy v jednání se 
zástupcem – paní Klímová KS. 

Pozvánky pro internisty – zajistí doc Danzig cestou doc Vráblíka (upřesním informaci).                     
Není zcela dořešeno pozvání praktiků. 

Budou ještě osloveny firmy Bohring, Astra-Zeneca  Pfizer, které mají 20 minutové prezentace, aby 
předložily přenášející a předpokládaná sdělení – aby bylo možné uzavřít program.  

Jakmile bude program kompletní – všichni členové výboru jej dostanou ke kontrole (pokud někdo má 
zájem o současný zatím neúplný program – zašlu) 

Další krok – nová upoutávka cca 10. prosince s odkazem na program. 

2. Bylo projednáno Brno – blok kazuistik na 90 minut  
3.  první zájemci již přihlášeni. Prosíme o zaslání mailů  na  doc Danziga a na dr.  I. Karla ( termín 

předání 21.12.2016) 

Druhý blok: Dr. R. z Italie s tématem TAVI – prosím o upřesnění dr. Svítila – z kardiologické společnosti 
bude zaplaceno letadlo  a ubytování, přednáška 20 minut, další navržené sdělení je  Dr Antonová – 
vrozené vady srdeční a doc Král  - kardiologie a těhotenství 

Pro jednotlivé bloky stačí název autora – autorů, na které musí být uvedeno spojení – mail, pracoviště 

a název sdělení – takto bude uvedeno ve vyzvaných blocích ČAAMK. 

Zapsala dr. Skalická 


