
INFORMACE PRO ODESÍLAJÍCÍ LÉKAŘE A ZAŘÍZENÍ 

ARYTMOLOGICKÁ PROBLEMATIKA

Tým  Kardiovaskulárního  oddělení  FNO  (KVO)  si  je  vědom  současné  nevyhovující  situace 
v oblasti řešení arytmologické problematiky.

Nyní, po vzniku Kardiovaskulárního oddělení a personálním zajištění arytmologického úseku, 
si Vám dovolujeme nabídnout formu komunikace a spolupráce pro oblast arytmologie.

Složení týmu lékařů pro arytmologickou problematiku:
Doc. MUDr. Daniel Kozák, Ph.D.
MUDr. Tomáš Minařík, Ph.D.
MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.
MUDr. David Šipula
MUDr. David Břečka
MUDr. Pavel Vávra, CSc.
Tým sester: 
Bc Marta Vajdová
Silvia Voštináková

Pro konzultaci  arytmologické problematiky si  dovolujeme navrhnout  režim kontaktní  sestry 
a kontaktního lékaře.

V případě  potřeby  řešení  arytmologické  problematiky  volejte  v pracovní  době  na  mobilní 
telefonní čísla:
739 600 631 Bc. Marta Vajdová a Silvia Voštináková kontaktní sestry
739 600 632 MUDr. David Šipula kontaktní lékař 

Ozvou se Vám v arytmologii erudované sestry specialistky. Těmto prosím rámcově sdělte, o jakou 
problematiku se jedná a o stupeň naléhavosti řešení. Arytmologická sestra dle Vašeho požadavku 
rovnou  zajistí  termín  pro  řešení  arytmologického  problému  na  KVO  nebo  zajistí  zpětné  volání  
kontaktního lékaře, který se s Vámi obratem spojí a bude s Vámi řešit problematiku pacienta.
Pokud danou problematiku nevyřešíte ihned, připraví lékař společně s Vámi podklady pro konzultaci 
s arytmologem specialistou a sdělí Vám přesný termín konzultace. 

Mimo řádnou pracovní  dobu volejte  prosím na  číslo  59  737  2650 nebo  59 737  2653,  což  je 
kardiologická JIP a opět se Vám obratem ozve sloužící lékař JIP.
Pro zaslání údajů, zejména pak EKG křivky, lze použít fax 59 737 2654. 

Navržený  systém  konzultací  arytmologické  problematiky  nepovažujeme  za  definitivní  
a předpokládáme jeho další vývoj.
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Pro  urychlení  řešení  problémů  pacientů  si  dovolujeme  navrhnout  doložení  některých  údajů, 
samozřejmě, jen pokud je to možné.

1.  PŘI IMPLANTACI TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU
Ke konzultaci prosím doložte (pokud je to možné):
• zachycení EKG křivky s poruchou rytmu (zejména bradyarytmie, blokády)
• anamnézu synkop či presynkopálních stavů
• medikaci, zejména bradykardizující
• pokud  lze  zajistit  -  doplnění  ECHO,  odběry  KO,  koagulace  (eventuálně  bude  provedeno 

ve FN Ostrava)

2.  PŘI ŘEŠENÍ SUPRAVENTRIKULÁRNÍCH ČI KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ:
Ke konzultaci prosím doložte (pokud je to možné):
• záznam 12-ti svodové EKG křivky s arytmií
• anamnézu palpitací, eventuálně synkop či presynkopálních stavů
• stávající medikaci 
• pokud lze zajistit - doplnění ECHO, odběry KO, koagulace, K+, Mg++, TSH (eventuálně  bude 

provedeno ve FN Ostrava)

Konzultace:
Kontaktní lékaři: MUDr. David ŠIPULA, MUDr. Pavel VÁVRA, CSc.
staniční sestra: Marta VAJDOVÁ, Bc.
zdravotní sestra Silvia VOŠTINÁKOVÁ
Telefonní číslo: 59 737 2650 a 59 737 2653
FAX: 59 737 2654
Bližší informace naleznete na oficiálních internetových stránkách FN Ostrava www.fno.cz. 

Těšíme se na další spolupráci s Vámi a doufáme, že na poli arytmologie se nám v co nejkratším čase 
podaří odstranit limitující problémy. 

S pozdravem

V Ostravě: 14. května 2010
Prim. Mudr. Miroslav HOMZA za Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava
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