Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS
Zápisnica č. 4/ 2016-2020
zo zasadnutia Výboru a Dozornej rady SHS
dňa 5. októbra 2017, salónik Novej budovy SND, Bratislava
Prezencia:
Prítomní: MUDr. Katarína Beňová, PhD., doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.,
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., PhD., MUDr. Viera Kosmálová, MUDr. Monika Kulinová,
MUDr. Peter Letavay, MBA, doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., MUDr. Emília Pastrnáková,
MUDr. Vladimír Spišák, MUDr. Dana Škultétyová, PhD., MUDr. Anna Vachulová, PhD.
Neprítomní – ospravedlnení: doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc.,
doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.
Program:
1. Zhodnotenie XXXII. Kongresu SHS a Konferencie PSPK SKS 2017 (Tále)
2. Príprava XXXIII. Kongresu SHS a Konferencie PSPK SKS, 12. 4. -14. 4. 2018
(Holiday Inn, Ţilina)
3. Príprava na aktívnu účasť na ESH Meeting 2018 (Barcelona)
4. Rôzne

Ad 1)
Prezidentka SHS doc. Filipová uviedla zhodnotenie XXXII. Kongresu SHS 2017 (Tále)
z aspektu odborného programu, spoločenskej úrovne a finančného zabezpečenia.
a) Účasť na kongrese bola nadpriemerná a návštevnosť sekcií programu bola dobrá, aj v sobotu
doobeda. Zabezpečenie check-outu v sobotu po 13-tej hodine sa ukázal ako jednoznačne správny
krok z hľadiska návštevnosti ostatného dňa jednania.
b) Z odborného pohľadu by bolo ţiaduce, aby bolo v budúcnosti väčšie zastúpenie pôvodných
originálnych prác a originálnych kazuistík od lekárov z klinických aj ambulantných pracovísk.
Viacerí členovia ( napr. dr. Vachulová), navrhli osloviť mladých lekárov na vstup do SHS
a podporovať ich aktívnu prácu v oblasti problematiky artériovej hypertenzie. To je jedna z ciest
vzniku nových pôvodných prezentácií. Je dobré iniciovať aj spoluprácu so študentami lekárskych
fakúlt. V oboch oblastiach by mali byť aktívni najmä členovia výboru, ktorí sú pedagógmi na
lekárskych fakultách a sú primármi interných oddelení.
c) Odznel návrh vyhlásiť cenu o najlepšiu kazuistiku na kongrese s motivačným honorárom. Bliţšie sa
bude o tomto bode jednať na ďalšom výbore SHS.
d) Za úspech kongresu moţno povaţovať tieţ ţiadosť prezidenta spoločnosti všeobecných lekárov dr.
Makaru o prezentáciu celého bloku (Vplyv fajčenia na srdce a cievy) z nášho kongresu SHS 2017,
aby odznel aj na na tohoročnom kongrese praktických lekárov vo Vysokých Tatrách. Tento blok sa
úspešne zrealizoval (prednášajúci: doc. Filipová, doc. Gašpar, CSc., prof Bada, CSc a dr. Vohnout).
e) Finančná bilancia kongresu bola úspešná-pozitívna. Kompletná finančná bilancia kongresu je
k dispozícii na Ekonomickom odd. SLS a jej prehľadný výpis má uloţený v dokumentácii SHS
prezidentka SHS a vedecká sekretárka SHS.
Ad 2)
Najdôleţtejšou úlohou výboru roka 2018 je príprava XXXIII. Kongresu SHS a Konferencie PSPK SKS,
ktoré sa budú spoločne konať v Ţiline 12. – 14. apríla 2017. Technické zabezpečenie realizuje znova SHS
v spolupráci s agentúrou Farmi-Profi, s.r.o. na základe zmluvy so SHS a SLS.

a) Na webovej stránke SHS je od 16.10.2017 otvorená interaktívna zloţka prihlasovania k účasti
a prihlasovania abstraktov originálnych prác, kazuistík aj na prihlásenie k pasívnej účasti. Posledný
termín prihlasovania originálnych prác je 15. január 2017.
b) Výbor odsúhlasil, ţe všetci členovia výboru a dozornej rady SHS prihlásia aspoň jednu originálnu
prácu alebo kazuistiku, vrátane napísania abstraktu.
Prebiehala ţivá diskusia o príprave tématických blokov.
c) Odznel návrh formátu okrúhleho stola s diskusiou nejakého problému z mnohých aspektov –
v minulosti to bola problematika sekundárnej hypertenzie, ktorá mala dobrú odozvu, členovia
výboru by mali navrhnúť čo najvhodnejší problém na „rozpitvanie“.
d) Návrh experimentálneho bloku orientovaného skôr ako prepojenie experimentu s klinikou –
navrhol a pripraví doc. Lietava v spolupráci s dr. Bernátovou (SAV).
e) Blok zahraničných hostí: doc. Filipová informovala, ţe záväzne prisľúbili účasť prof. Narkiewicz
(Gdansk, Poľsko) a prof. Nilsson (Malmo, Švédsko).
f) Samostaný blok Českej společnosti pro hypertenzi (zodp. Doc. Filipová)
g) Blok obezita a hypertenzia (zodp. dr. Vachulová, doc. Belovičová)
h) Memoriál doc. Evy Čiţmárovej (zodp. dr. Vachulová)
i) Preventívna kardiológia – bliţšie neurčená problematika (zodp. doc Lietava), úvaha – pozvať prof.
Merkelyho (ESC).
j) Zobrazovacie metodiky v hypertenzii – (zodp. Dr. Škultétyová - v spol. s prim. Chňupom).ň
k) Šport a hypertenzia (zodp. doc. Farský – je ale neprítomný na výbore a PN, dr. Kosmálová)
l) Zopakovať problematiku dif.dg. sekundárnej hypertenzie ( návrh a zodp. dr. Beňová)
m) Blok o liekoch a ich vplyve na TK - lieky zvyšujúce krvný tlak, neţiadúce účinky hypotenzív,
liekové interakcie ( zodp. dr. Pastrnáková, doc. Sirotiaková, návrh pozvať prof. Wawrucha).
n) Správna metodika merania krvného tlaku ( zodp. dr. Pastrnáková)
o) Blok „Hot lines“ v hypertenzii a preventívnej kardiológii (zodp. doc. Filipová, doc. Gašpar)
Upresnenie vyššie uvedených návrhov (kompletné znenie bloku – názov, predsedníctvo, prednášky,
prednášajúci, kontakty), resp. ďalšie návrhy je potrebné zaslať najneskôr do 31. októbra 2017
(orientačne), do 30. novembra 2017 (kompletné znenie blokov) na adresu prezidentky SHS alebo
vedeckej sekretárky výboru. Do konca roka 2017 uţšie predsedníctvo posúdi akceptovateľnosť
odoslaných návrhov a pripraví pre programový výbor.
Po uzavretí prihlasovania originálnych abstraktov na stávajúci kongres SHS (15.1.2017) bude zvolané
najneskôr do 10. 2. 2018 zasadnutie programového výboru – prítomní budú členovia výboru a dozornej
rady SHS. Posúdenie a prijatie musí byť vykonané tak, aby sme autorom dali vedieť prijatie ich práce
podľa termínovníka v I. Informácii, t.j. do 20. februára 2017.
Navrhnuté boli dva miesta konania programového výboru – miesto konania kongresu - Ţilina (hotel
Holiday Inn) alebo deň pred začiatkom Tatranských kardiologických dní 2018 na Štrbskom Plese, t.j.
10.2.2017. O mieste sa hlasovalo. Výsledok hlasovania: Ţilina - 5 hlasov, Tatranské kardiologické dni – 5
hlasov, 1 členka výboru sa zdrţala hlasovania.
Výbor prijal prijal konsenzus v tom, ţe o mieste konania organizčného výboru rozhodnú konkrétne
technické moţnosti (ubytovanie v oboch miestach), čo zistí a zabezpečí doc. Filipová v spolupráci
s organizačnými agentúrami (Farmi-Profi a Tajpan). Definitívne rozhodnutie potom urobí predsedníctvo
SHS do konca decembra 2017 a oznámi to všetkým členom výboru e-mailom (zodp. Doc. Filipová, dr.
Pastrnáková).
Ad 3)
Je potrebná včasná príprava na aktívnu účasť na ESH Meeting 2018 (Barcelona) v dňoch 8. – 11. 6. 2018.
Výbor sa jednohlasne zhodol na vyššej finančnej podpore aktívnej účasti na tomto podujatí z prostriedkov
SHS.
a) Zvýšenie podpory pre prvého autora prijatého originálneho abstraktu člena SHS na 800,00 EUR
(člen SHS, prvý autor, aktívna účasť, doloţenie dokladov, platba po podujatí).
b) Pre mladých členov SHS (mladší ako 35 rokov ku dňu začatia podujatia) v hodnote 1000.00 EUR
(člen SHS, prvý autor, aktívna účasť, doloţenie dokladov, moţná 50%-ná záloha vopred).

Ad 4)
a) Na prebiehajúcom kongrese SKS bude 6. 10. 2017 prezentovaný programový blok SHS a PSPK
SKS spolu s pozvanými zahraničnými hosťami prof . Nilssonom (Švédsko)a prof. Barnom
(Maďarsko).
b) Počas Valného zhromaţdenia SKS bude MUDr. Eve Kellerovej, DrSc. odovzdaná významná cena
SLS, ktorú jej navrhla SHS. Cenu odovzdá prezident SLS prof. J. Breza.
c) Výbor SHS podporil vydanie knihy prof. Badu. Na krste bude prítomný člen predsedníctva SHS
(doc. Gašpar, resp. doc. Filipová).
d) Doc. Filipová a doc. Gašpar sa aktívne zúčastnili s dvoma originálnymi klinickými prezentáciami
spoločného kongresu Hypertension Council of American College of Cardiology and American
Society of Hypertension v septembri 2017 v San Franciscu. SHS schválila dodatočne ich účasť
a nevyhnutné finančné náklady na kongresový poplatok a na cestu.
e) V júni 2018 budú zverejnené nové Odporúčania pre liečbu hypertenzie ESH. Doc. Filipová je
členkou medzinárodného tímu pre prípravu a editovanie tohto materiálu a aktívne v ňom pracuje.
Vopred upozorňujeme, ţe bude po potrebné pripraviť znova slovenský komentár – predbeţný
návrh autorov komentára: doc. Filipová, doc. Gašpar, dr. Pastrnáková a dr. Letavay. Predpokladané
vydanie vreckového vydania a komentára je 4. štvrťrok 2018 v Cardiology Letters (závisí od
edičného plánu časopisu).
f) V 6/2017 čísle Cardiology Letters budú uverejnené Odporúčania pre prevenciu KV ochorení ESC.
Materiál je uţ spracovaný. Na slovenských verziách sa významne podieľali členovia výboru SHS:
preklad vreckového vydania: dr. Vachulová, doc. Filipová. Štyria členovia výboru dokončujú text
komentára (doc. Filipová, doc. Gašpar, doc. Lietava, dr. Vachulová).
g) Prezidentka oslovila členov s otázkou plánovania XXXIV. Kongresu SHS na rok 2019 – otázka
termínu a najmä vhodnej lokality. Bude to predmetom jednania ďalšieho zasadnutia výboru.
h) Škola hypertenzie sa v roku 2017 neuskutočnila (odrieknutie sponzora podujatia), zatiaľ nie je
v pláne ani v roku 2018 pre koincidenciu väčšieho mnoţstva akcií s podobnou tematikou (TKD
a iné) a z finančných dôvodov.

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

Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
viceprezident SHS

MUDr. Emília Pastrnáková
vedecká sekretárka SHS

V Bratislave, 5. 10. 2017

