Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS

Zápisnica č. 3 / 2016-2020
zo zasadnutia výboru a dozornej rady SHS
dňa 30. marca 2017, hotel Partizán, Tále
Prezencia:
Prítomní:
MUDr. Katarína Beňová, PhD., doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.,
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Viera Kosmálová, PhD., MUDr. Monika Kulinová, doc. MUDr.
Ján Lietava, CSc., MUDr. Peter Letavay, MBA, MUDr. Emília Pastrnáková, doc. MUDr. Jana Sirotiaková,
PhD., MUDr. Vladimír Spišák, doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., MUDr. Dana Škultétyová, PhD., MUDr.
Anna Vachulová, PhD.
Neprítomní: -

Program:
1. Aktuálne otázky programu XXXII. Kongresu SHS 30. 3.-1. 4. 2017

2. Príprava Valného zhromaždenia SHS 1. apríla 2017
3. Plán činnosti SHS 2017 a 2018
4. Rôzne
Ad 1)
V úvode pri príprave výročného kongresu boli prítomné 2 zástupkyne Farmi Profi (p. Idlbeková, Mgr.
Kačeríková), aby vedeli zodpovedať organizačné a technické otázky.
Všetci prítomní mali k dispozícii vytlačený kompletný program XXXII. Kongresu SHS.
Prezidentka doc. Filipová, PhD. stručne prešla chronologicky jednotlivé sekcie programu. Požiadala
predsedajúcich v prednáškových blokoch o dôsledné vedenie v súlade s programom, dodržiavanie času
vymedzeného pre prednášajúcich a pre diskusiu.
Prvý deň kongresu (štvrtok 30. 3. 2017 štvrtok), sa bude končiť slávnostným spoločenským stretnutím
s diskusiou. Jeho súčasťou bude už tradičné oceňovanie jubilantov SHS. Prezidentka uviedla mená
jubilantov a ich schválené ocenenia. Ocenenia navrhlo predsedníctvo SHS (doc. Filipová, doc. Gašpar,
dr. Pastrnáková) a schválilo Predsedníctvo SLS.
MUDr. Eva Kellerová, DrSc. – čestné členstvo SLS, Mgr. Iveta Bernátová, CSc. – čestné členstvo
SHS, Doc. MUDr Jana Sirotiaková, PhD. - Zlatá medaila SLS, MUDr Anna Vachulová, PhD. - čestné
členstvo SHS, MUDr. Denisa Čelovská, PhD. – čestné členstvo SHS, MUDr. Peter Jonáš – pozdravný
list SHS a SLS.
Prezidentka odôvodnila ocenenie mladších jubilantov ich významnou aktivitou v odbornej spoločnosti,
čo by do budúcnosti malo zvýšiť ich motiváciu.
- Súčasťou večera bude aj vyhlásenie najlepšej publikácie v oblasti hypertenziológie za rok 2015.
Komisia vedená doc. Gašparom vyhodnotila ako najlepšiu prácu prof. F. Šimka a spoluautorov,
ocenenie prevezme hlavný autor.
- Na predchádajúcom zasadnutí výboru členovia odsúhlasili podporu Únie pre zdravšie srdce. Na
slávnostnom večere bude prítomný jej prezident, Ing. Peter Kolárik, ktorý oboznámi prítomných
s cieľmi a programom únie. Účastníci kongresu dostanú aj písomnú informáciu a dotazník, ktorý budú
môcť odovzdať a interaktívne komunikovať na stánku únie.
- V odbornom programe prvého kongresového dňa došlo ku zmene, bez ospravedlnenia, len zistením
stornovania ubytovania. Zistili sme to dnes, že doc. Schusterová z DFN Košice na kongres nepríde a
jej prednášku odprezentuje spoluautorka. Bolo nutné doplniť predsedníctvo. Namiesto doc.
Schusterovej bude v predsedníctve, v ktorom mala doc. Schusterová, PhD. zasadať – so súhlasom sa
tejto úlohy zhostí doc. Sirotiaková, PhD.

-

Druhý kongresový deň (piatok 31. 3. 2017), je celodenný náročný odborný program, končí sa
večerným spoločenským programom.
V sobotu 1. 4. 2017 je súčasťou programu Valné zhromaždenie členov SHS o 9.10 hod.

Ad 2)
Valné zhromaždenie bude viesť prezidentka, viceprezident a vedecká sekretárka výboru SHS.
Dohodnuté a schválené body:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Oznámenie výsledkov volieb a zloženie nového výboru a dozornej rady SHS 2016-2020
3. Správa o činnosti SHS od 31. kongresu SHS 2016 (Bratislava)
4. Správa o hospodárení SHS za rok 2016
5. Plán činnosti SHS na rok 2017-2018, príprava 33. kongresu SHS 2018
6. Návrh rozpočtu na rok 2017
7. Diskusia
8. Záver VZ
Prezidentka výboru odprezentuje správu o činnosti SHS za obdobie od predošlého výročného kongresu.
Vedecká sekretárka bola poverená prípravou zhromaždenia, správy o hospodárení a plánom činnosti na
nadchádzajúci rok. Výbor schválil hospodárenie za rok 2016 a program VZ.
Ad 3)
- Pripraviť kandidáta na ESH Školu hypertenzie 2017
- Návrh na miesto konania 33. kongresu SHS: predbežné návrhy sú Žilina a Bratislava
- Blok SHS na Kongrese SKS október 2017
- Podľa pozvania – blok SHS na Kongrese ČSH október 2017
- Budeme sa snažiť realizovať Zimnú školu hypertenzie s podporou Berlin-Chemie Menarini na jeseň
2017, resp. zimu 2018.
Ad 4)
- Prof. C. Borghi (Bologna, Tal.) informoval e-mailom prezidentku SHS o aktivite ISH –May
Measurement Month (MMM) ako internetového celosvetového registra. Za ISH realizuje túto
aktivitu prof. Pouter. Rozvinula sa bohatá diskusia o vhodnosti alebo nevhodnosti zapojenia sa do
tejto aktivity, prevládli odporúčajúce hlasy.
- Pri schvaľovaní fixnej kombinácie bisoprolol/perindopril A členovia výboru vyslovili nesúhlas
s posúdením dávky bisoprololu 2,5 mg ako nízkej pre liečbu hypertenzie.
- Členovia výboru naďalej podporujú aktivity Únie pre zdravšie srdce a zapoja sa aj do vypĺňania jej
dotazníka.
- Prebiehala diskusia o komunikácii s MZ SR.
- Hľadajú sa vhodné a obojstranne výhodné možnosti spolupráce so Spoločnosťou všeobecného
lekárstva. Vzhľadom na jej roztrieštenosť (existujú 3 spoločnosti) sa zatiaľ táto otázka neuzatvorila. Návrhy spoločných tém: survey liečby hypertenzie, vedenie liečby pri white coat hypertenzii,
správne metodiky merania krvného tlaku a ďalšie.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.
prezidentka SHS

Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
viceprezident SHS

MUDr. Emília Pastrnáková
vedecká sekretárka SHS
30. marca 2017, hotel Partizán, Tále

