Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS
Zápisnica č. 7/ 2016-2020
zo zasadnutia výboru a dozornej rady SHS
13. septembra 2018 o 14.00 hod., hotel Brix, Bratislava
Prezencia:
Prítomní:
doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Viera Kosmálová, PhD.,
MUDr. Monika Kulinová, doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., MUDr. Anna Vachulová,
PhD., doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., MUDr. Dana Škultétyová, PhD.
Neprítomní - ospravedlnení:
MUDr. Katarína Beňová, PhD., doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., MUDr. Peter Letavay, MBA, MUDr. Emília Pastrnáková,
MUDr. Vladimír Spišák

Program:
1. Výsledky XXXIII. Kongresu SHS a Konferencie PSPK SKS 12.-14. apríla 2018 (Žilina)
2. Príprava programu XXXIV. Kongresu SHS a Konferencie PSPK SKS, 4.– 6. apríla 2019,
Jasná, Demänovská dolina
3. Aktivity SHS súvisiace s novými Odporúčaniami ESH/ESC pre hypertenziu 2018
4. Ekonomické otázky SHS SLS, vo vzťahu k novej legislatíve (financovanie odborných podujatí, aktivít SHS,
podpora aktívnych účastí na kongresoch ESH, ČSH, podpora publikačnej činnosti, podpora časopisu CL a iné)
5. Rôzne

Zasadnutie otvorila a ďalej viedla prezidentka SHS doc. Filipová.
Ad 1)
- Kongres SHS v apríli 2018 prebehol bez závažnejších organizačných a programových problémov. Účastníci podľa
dostupných ohlasov ohodnotili pozitívne pestrý a kvalitný program a organizáciu podujatia.
- Hodnotenie najlepšej originálnej práce bolo pomerne komplikované. V budúcnosti je potrebné pripraviť
jednoduchší systém hodnotenia.
- Prezidentka SHS informovala výbor o finančnom zabezpečení kongresu a vyúčtovaní podujatia. Rozhodujúce
podklady sú dostupné na sekretariáte SHS a kompletná dokumentácia je uložená na Ekonomickom oddelení SLS.
Ad 2)
- Vzhľadom na legislatívne zmeny a podmienky konania odborných medicínskych podujatí sme boli nútení posunúť
termín XXXIV. Kongresu SHS z pôvodného termínu na konci marca 2019 na 4.- 6. apríl 2019. Hotel Partizán na
Táloch bol obsadený, preto sme zvolili po posúdení podmienok spoločne s pracovníčkami Farmi-Profi inú lokalitu
– Jasnú v Demänovskej doline, hotel Grand. Vyhovuje termínom, priestorovo a technicky.
- Prvá informácia je už opravená, vytlačená a rozposlaná členom SHS a PSPK SKS. Na webovskej stránke SHS okrem
prvej informácie od 10. septembra 2018 je už otvorená interaktívna prihlasovacia stránka. Dead-line pre
abstrakty je 10. december 2018.
- Snahou bude pripraviť 1-plenárny kongres. Len v prípade vysokého záujmu o program zrealizujeme konanie
v 2 sálach. Už teraz je veľký záujem sponzorov o satelitné sympóziá.
- Originálne práce budeme riešiť postermi spolu v kombinácii s krátkymi orálnymi vystúpeniami (3-4 min)
v riadnom programe. Príprava takejto formy prezentácie bude síce náročnejšia, ale všetky originálne práce budú
mať rovnaké prezentačné podmienky. Všetci záujemci budú môcť využiť technickú podporu pri tvorbe posterov
(zabezpečí Farmi-Profi).
- Bude vyhodnotená najlepšia originálna práca prvého autora do 35 rokov. Odmenou sa stane účasť na ESH
Summer School on Hypertension 2019 (Atény).
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Je potrebné pripraviť jednoduchý návrh na hodnotenie najlepšej originálnej práce/kazuistiky. Zodpovední za
prípravu hodnotieľského formulára sú: prof. Gašpar, prim. Pastrnáková, prim. Letavay.
Všetci členovia výboru zabezpečia prihlásenie minimálne 1-2 svojich originálnych prác (alebo kazuistík) –
vlastných, resp. z pracoviska, na ktorom pôsobia. Od akademicky pôsobiacich členov výboru sa očakáva, že budú
aktivizovať najmä mladších kolegov a doktorandov, aby prihlásili práce do originálneho programu kongresu.
Plánuje sa blok Českej hypertenziologickej spoločnosti (oficiálne pozvanie už bolo zaslané) a pozvanie ďalších
zahraničných hostí (z Maďarskej hypertenziologickej spoločnosti a pod.).
Pozvanie prednášateľov na prezentáciu prehľadových prednášok je v kompetencii programového výboru
kongresu. Ak členovia výboru SHS neprihlásia žiadnu originálnu prácu (práce), nebudú oslovovaní na
prezentovanie prehľadových prác.
Už k dnešnému dňu je záujem o 5 satelitných sympózií.
Zorganizovanie programu sa zrealizuje tak, aby bola dlhšia obedová prestávka a vo večerných hodinách (po
večeri) sa budú po dva dni (štvrtok a piatok) konať večerné odborné diskusie (od 21.00 hod. cca 90 min.) na
určenú tému.
Návrhy tém do programu kongresu: (1) hypertenzia, telesná aktivita a šport (zodp. Dr. Vachulová), (2)Memoriálm
doc. Evy Čižmárovej (v spolupráci s pediatrami ), (3) návrh na konanie večerných programových diskusií je zatiaľ
jeden : hypertenzia a diabetes mellitus. Ďalšia téma pre večernú diskusiu bude určená podľa návrhov.
Členovia výboru pošlú svoje návrhy programových blokov najneskôr do 30. novembra 2018 na e-mailovú adresu
doc. Filipovej alebo prof. Gašpara.

Ad 3)
- V auguste 2018 vyšli nové 2918 ESH/ESC odporúčania pre manažment artériovej hypertenzie. Podobne ako pri
predchádzajúcich odporúčaniach sa zrealizuje vydanie vreckovej verzie v slovenčine a komentár k odporúčaniam
v časopise Cardiology Letters. Výboru SKS, ktorý sa bude konať 19. 9. 2018 SHS schváli prekladateľov
a komentátorov podľa nášho návrhu.
Preklad vreckového vydania zrealizujú: dr. Vachulová, doc. Filipová
Komentár vytvorí kolektív: doc. Filipová (zodp.), prof. Gašpar, dr. Škultétyová, dr. Vachulová. Text pred
odoslaním do redakcie dáme v rámci výboru SHS interne posúdiť dvom členom výboru z neakademického
prostredia: prim. Kulinovej a prim. Sirotiakovej. Uvedené nominácie výbor jednomyseľne schválil.
- Predpokladaný termín vydania vreckovej verzie a komentára je posledné číslo roku 2018, najneskôr prvé číslo
2019 Cardiology Letters. Dodržanie termínov závisí aj od komunikácie SKS so sekretariátom ESC, ktorý dáva
súhlas a copyright na preklad a na tlač.
Ad 4)
- Nakoľko sa významne zmenili legislatívne a najmä ekonomické podmienky pre organizovanie a realizáciu
domácich odborných podujatí a pre podporu účasti na medzinárodných podujatiach, bude výbor SHS sledovať
dôsledky týchto zmien na činnosť spoločnosti v priebehu roku 2019. Podľa rozboru výsledkov v roku 2019 bude
potom potrebné modifikovať viaceré nastavené ekonomické pravidlá (odmeny za účasti na podujatiach, ceny za
publikácie, podpory cestovných nákladov, a i.).
- Jednou z priorít zostáva podpora vydávania spoločného časopisu so SKS a SASA, Cardiology Letters.
Ad 5)
- Je pravdepodobné, že v roku 2019 vzniknú vhodné podmienky na obnovenie SHS zimnej školy hypertenzie, ktoré
v minulosti poriadala SHS doteraz spoločne s partnerom BerlinChemie-Menarini. Ak by sa škola zrealizovala, bola
by 8-ou v poradí po 2-ročnej pauze. Navrhujeme , aby nosnou témou 8. Školy hypertenzie SHS boli nové
odporúčania, nakoľko je tu významná odborná spoločenská objednávka, aby SHS realizovala praktickú
postgraduálnu edukáciu o tomto novom významnom dokumente nielen pre internistov a kardiológov, ale aj pre
geriatrov, všeobecných lekárov, nefrológov a ďalších špecialistov. Sú dve cesty: buď bude SHS realizovať
podujatie samostane za podpory viacerých sponzorov a partnerov (je veľký záujem), alebo budeme pokračovať
v tradícii a teda v partnerstve s BerlinChemie-Menarini. Výbor navrhol, aby sme primárne dali prednosť druhej
alternatíve a nezastavili dobrú tradíciu a spoluprácu. Len ak by sme v jednaní s uvedeným partnerom neuspeli, tak
by sme podujatie v januári-februári 2019 pripravili samostatne. Výbor poveril doc. Filipovú a prof. Gašpara
jednaním s tradičným partnerom (BerlinChemie-Menarini).
- Vhodné termíny pre 8. Školu hypertenzie SHS sú: 8.-9. 1. 2019, 25.- 26. 1. 2019 alebo 1.-2. 2. 2019. Navrhované
miesta konania : Bratislava, Košice, event. Vysoké Tatry. Výsledky jednania dajú doc. Filipová a prof. Gašpar na
vedomie členom výboru.
- SHS na slávnosti SLS „Dvorana slávy“ bude reprezentovať prof. Gašpar a dr. Vachulová
- Výbor SHS po prejednaní podmienok neschválil prípravu a prihlásenie stánku SHS na budúcom kongrese ESH
v Miláne z finančných dôvodov.
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Výbor schválil účasť doc. Filipovej (pozvaná prednáška) na Kongrese Maďarskej hypertenziologickej spoločnosti
v Siófoku 20.- 22. 9. 2018. Doc. Filipová nepožaduje žiadne finančné prostriedky, všetky náklady hradí pozývajúca
strana. Prezidentka SHS pozve prezidenta maďarskej spoločnosti na náš kongres 2019.
Výbor schválil účasť 3 prednášajúcich (Filipová, Gašpar, Čelovská) v pozvanom bloku SHS na Kongrese Českej
spoločnosti pre hypertenziu 18.- 20. 10. 2018 v Českom Krumlove. SHS bude financovať cestovné náklady.
Zároveň poveruje prezidentku a videprezidenta SHS, aby oficiálne osobne pozvali českých kolegov na kongres
SHS 2019 v Jasnej (blok ČHS).
Výbor schválil budúcu finančnú podporu monografii o ABPM (autori Filipová, Gašpar). Výška podpory bude
schvaľovaná na nasledujúcom výbore.
Výbor dodatočne schválil vyjadrenie prezidentky SHS k zrušeniu preskripčného obmedzenia fixnej kombinácie
bisoprolol/perindopril pre všeobecných lekárov.
Výbor vzal na vedomie požiadavku dr. Bernátovej o úmysle založiť PS experimentálnej hypertenzie. Zatiaľ
nepredostrela konkrétny plán. Projekt sa bude ešte prejednávať na nasledujúcom výbore, ak dostaneme
príslušný návrh.
Výbor berie na vedomie iniciatívu zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá chce spolupracovať so SHS v problematike
zlepšenia starostlivosti o pacientov s hypertenziou. Jednaním s predstaviteľmi poisťovne sa poveruje doc.
Filipová. Na budúcom výbore bude informovať o priebehu rokovania a návrhoch spolupráce.
Budúca ESH letná škola hypertenzie sa bude konať v Aténach v septembri 2019.
Budúce konanie výboru SHS sa naplánuje ako organizačný a programový výbor XXXIV. Kongresu SHS, po ukončení
deadline pre abstrakty (v januári 2019). Termín bude oznámený najneskôr 4 týždne vopred.

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

zapísala: doc. Filipová

V Bratislave, 13. septembra 2018

Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
viceprezident SHS

