
Zápis ze zasedání výboru ČAAMK  

15.6.2018 

Přítomni: Dr. Svítil, Dr. Jojko, Dr. Karel, Dr. Lindovký, Doc. Danzig, Dr. Hoňková, Dr. Leso, Dr. Berka, Dr. 

Skalická. Omluveni dr. Václavík., dr. Karlíček, dr. Jirmář. 

 

1. Hodnocení sjezdu Brno 2018. Velmi dobrý výběr témat i přednášejících – projevilo se ve velké 

návštěvnosti obou bloků, na prvním “Předoperační vyšetření“ přítomno 530 účastníků sjezdu a na 

tradičním bloku velmi dobře připravených „kazuistik“ bylo přítomno 390 účastníků 

 

2. Požadavek zástupce internistů na možnost vykazovat výkon holterovské monitorace internisty. 

Tento požadavek byl hlasováním všemi odmítnut s odůvodněním nedostatečné erudice internistů 

k provádění tohoto pro kardiologickou diagnostiku zásadního výkonu. 

 

3. Kardiovaskulární rehabilitace: vysvětlen problém roztříštěnosti současné pracovní skupiny tj. rozdíl 

sekundární kardiovaskulární prevence versus primární prevence, tělovýchovné lékařství a sportovní 

kardiologie. Celý výbor podpořil myšlenku případného připojení sekce sekundární kardiovaskulární 

prevence pod ČAAMK. Ostatní složky by měly být jednoznačnou součástí preventivní kardiologie. 

Podklady vedení v Německu přislíbil dr. Leso. 

 

4. Zásadním bodem byla příprava olomouckých kardiologických dnů: 18. a 19. 1. 2019 v Olomouci. 

Základní organizace se osvědčila, a proto bude pokračováno bez zásadních změn.  Bylo rozhodnuto 

o nosných tématech (výbor ČAAMK je současně programovým výborem) a návrhem některých 

přednášejících, kteří budou v brzké době osloveni s předběžnou informací. Bloky: Synkopy včetně 

vyšetřovací metody, požadavek na přednesení významu výsledků Tilt up testu. Revaskularizace 

myokardu, Kardiovaskulární onemocnění a těhotenství, tematiky – farmakoterapie v těhotenství, 

TEN v těhotenství, hypertenze, arytmie, vrozené a chlopenní vady. Hyperlipoproteinemie. 

Jednotlivé bloky budou proloženy sdělenímiiu zobrazovacích metod – vždy k základnímu tématu. 

Byli jsme požádáni o blok kardiovaskulární rehabilitace, blok odsouhlasen, s tím že bude v dikci 

potřeb ambulantní kardiologie. Další kroky budou upřesněny – tj. kompletizace bloků, nejpozději do 

konce září. 

Předsednictví bloků – kromě přednášejícího specialisty zástupce ČAAMK a pozvaný host. 

Ihned budou písemně osloveny firmy, které se tradičně účastní našeho setkání s možnými kratšími 

firemními sděleními přiřazenými k jednotlivým blokům, tak aby tematicky zapadaly. Finančně bude 

nabídka stejná jak v loňském roce, včetně registračního poplatku. První informace členům bude 

zaslaná cestou e-mailu v září -  graficky ponecháme stejný obrázek v jiném barevném tonu. 

 

5. Příprava pro Brno: ponecháme blok kazuistik, které mají dobře zavedenou tradici – v 90 minutách 9 

kazuistik a nutná zvážit téma pro 60minutový blok. Pro Brno 2019 zajistí dr. Svítil, dr. Jojko, dr. 

Václavík. Nutné do poloviny prosince 2018. 

 

6. Souhlas s používáním původního loga pro ČAAMK (bude předloženo výboru ČKS) 

 

 

7. Dr. Svítil pracuje 6. rokem ve výboru Council of Cardiology Practice a požádal o návazné 

pokračování v této funkci. Výborem byl navržen a schválen doc. Danzig, který bude představen 



v Mnichově. Dr. Svítil požádal současně o stávající i potenciální členy této evropské organizace při 

ESC o novou registraci, která je pro další fungování této společnosti velmi důležitá. 

Jelikož ESC ruší skupinové registrace, je třeba se přihlásit přímo jako jednotlivci. Členství je 

doživotní a zdarma. E-Journal for Cardiology Practice včetně archivu, dostupného na stránkách ESC, 

publikuje zajímavé souhrny na běžná témata a stojí za přečtení. 

Registrace ve zkratce: Přihlásit se do My ESC,případně je třeba vytvořit si účet na My ESC. Na horní 

liště poslední vpravo vyjede Councils, po odklepnutí se objeví stránka Councils, na té je třeba 

odkliknout Read More a na levé liště se objeví CCP /Council of Cardiology Practice/, po odklepnutí 

se objeví postup registrace, registrovat se je možné na konci stránky. 

  

8. Řešení komunikace mezi členy ČAAMK probíhalo již při předchozích jednáních. Možnosti setkat se a 

řešit společné problémy jsou velmi omezené (vzdálenosti ambulancí, v nichž pracujeme většinou 

samostatně s velkou časovou vytíženosti) a proto byla znovu otevřena myšlenka sociální sítě, tj 

vytvoření vlastní skupiny facebooku.  Dr. Jojko přislíbil kontakt na možné řešení vstupní stránka, 

dále bude jednáno s ČKS. Cestou podúčtu ČAAMK by se řešila stránka finančního zajištění. 

Příští setkání (čas bude upřesněn) v rámci Niederleho dne v Praze 26.10.2018. 

 

 

 

Zapslala: H. Skalická 

              


