Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS
Zápisnica č. 8 / 2016-2020
zo zasadnutia oerganizačného a programového výboru kongresu SHS 2019
19. januára 2018 o 17.00 hod., hotel Bellevue, Starý Smokovec
Prezencia:
Prítomní členovia výboru a KK:
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. Anna Vachulová, PhD.
Neprítomní - ospravedlnení:
MUDr. Dana Škultétyová, PhD.
Program:
1. Príprava programu 34. Kongresu SHS a Konferencie PSPK SKS 4.-6. apríla 2019 (Jasná)
2. Zhodnotenie 7. Školy hypertenzie SHS 18.- 19. 1. 2019
3. Prejednanie otázok, ktoré je potrebné riešiť ešte pred zasadnutím výboru v apríli 2019.
4. Rôzne

Zasadnutie otvorila a ďalej viedla prezidentka SHS doc. Filipová.
Ad 1)
34.Kongres SHS a Konferencia PSPK SKS sa bude konať 4.- 6. apríla 2019 v Grand hoteli Jasná v Nízkych Tatrách.
a) Výbor sa zaoberal tvorbou odborného programu a celkovou organizáciou kongresu. Podľa predchádzajúcich
skúseností, odozvy členov SHS a ďalších účastníkov ostatného kongresu SHS 2018 sa aj prítomní členovia
výboru SHS zhodli na tom, že je potrebné zjednotiť rokovanie do jedno-plenárneho zasadnutia, t.j. bez
paralelne prebiehajúcich sekcií. Účastníci si tak budú mať možnosť vypočuť celý program. Program bude
členený do samostatných tematických blokov, kombinovaný so satelitnými sympóziami s edukačnou podporou
partnerov podujatia - farmaceutických spoločností. V piatok sa zabezpečí dostatočne dlhá obedná prestávka na
outdoorové relaxovanie. Výbor odsúhlasil umiestniť odborný program aj do večerných hodín, t.j. od 20.00 hod.
– ako monotematické prednáškovo-diskusné večery (štvrtok 4.4. a piatok 5.4.). Začiatok kongresu bude
tradične vo štvrtok na obed. Valné zhromaždenie bude v sobotu pred ukončením kongresu.
b) Všetci prítomní dostali k dispozícii v tlačenej forme abstrakty originálnych prác (12+2). Všetky abstrakty spĺňali
základné požadované kritériá a boli prijaté do programu výročného kongresu. Jeden abstrakt v angličtine (autori
Farský a spol.) preložia do slovenčiny. Po nevyhnutnom zjednotení a editovaní (zodp. Doc. Filipová) abstrakty
budú odoslané do redakcie Cardiology Letters na uverejnenie. Po úspešnej ústnej prezentácii na 2019 Škole
hypertenzie SHS boli vyzvaní ku vytvoreniu abstraktov aj autori z poisťovne Dôvera (Szalay, Mužík a spol.). Bolo
im odporučené, aby prezentované analýzy rozdelili do 2 prezentácií, vrátane abstraktov.
c) Všetky originálne práce budú prezentované súčasne aj ako postery.
Účelom je, aby všetci účastníci kongresu venovali dostatočný záujem originálnym prácam a pred ústnymi
prezentáciami si ich mali možnosť preštudovať. Predpokladáme, že to podporí živú diskusiu.
d) Farmi-Profi ponúkla pomoc a spoluprácu pre tých autorov, ktorí potrebujú pomoc s tvorbou posteru.
V propozíciách pre postery budú uvedené termíny pre autorov na odoslanie podkladov do Farmi-Profi.
e) Originálne práce (12) budú hodnotené a najlepšia práca odmenená. Všetky hodnotené práce musia mať
vyvesený poster. Hodnotené nebudú iba postery zaslané poisťovňou Dôvera. Systém hodnotenia sa zmení,
nakoľko spôsob použitý pri 2018 Kongrese SHS sa nepreukázal ako optimálny. Hodnotenie je potrebné
maximálne zjednodušiť. Všetci účastníci kongresu budú mať možnosť hodnotiť originálne práce, čo je pri
jednoplenárnom priebehu možné. Všetci účastníci budú mať v kongresových materiáloch vložený hodnotiaci
formulár, kde uvedú poradie 3 najlepších originálnych prác (prvá práca: 3 body, druhá práca: 2 body, tretia
práca: 1 bod). Po diskusii bola schválená forma odmenenia najlepších prezentácií: pre najlepšiu prácu a pre
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najlepšiu prácu prvého autora do 35 rokov (prezentujúci autor).
Bol prijatý tiež návrh, aby sa stimulovala aj aktivita hodnotiteľov . Každý hodnotiaci, ktorý odovzdá vyplnený
formulár dostane kupón s číslom. Na konci kongresu (na plenárnom zasadnutí) vyhlásime nielen víťazov
o najlepšie práce ale vylosujeme aj troch účastníkov spomedzi hodnotiteľov (vylosujeme tri čísla - odmenou
budú vhodné ceny - napr. tlakomer, fonendoskop a odborná kniha, napr. Prof. Češka a kol.: Vnitřní lékařství).
Druh ceny za najlepšiu prezentáciu – bude prerokovaný neskôr - podľa finančných možností SHS.Dnes vieme
povedať, že najlepší mladý prezentátor do 35 rokov dostane za odmenu účasť na ESH Summer School on
Hypertension, ak bude ale spĺňať ďalšie kritériá ESH a SHS.
Na výbore SHS vo štvrtok pred kongresom budú vybratí skrutátori ako zodpovední za súťaž a losovanie.
Bloky prednášok:
Dr. Vachulová – Artériová hypertenzia a diabetes mellitus – na večerný program č.1 ((vo štvrtok). Navrhnutí
prednášatelia: prof. Bada, dr. Fábryová, dr. Pastrnáková, dr. Polko. Zodpovedná za zostavenie 1.večerného bloku
je dr. Vachulová.
Druhý večerný blok – v piatok: bude venovaný špeciálnym témam vo vzťahu k hypertenzii. Sem bude zaradená
pozvaná prednáška renomovaného psychiatra prof. Cyrila Hoschla (Praha). Ďalší predpokladaní prednášatelia
(upresnenie po jednaní s nimi) – návrhy: dr. Okruhlica, dr. Nôtová, dr. Urban, prof. Rakús, prof. Farský.
Prof. Hoschl nám poslal návrhy tém prednášok – výbor vybral tému syndrómu vyhorenia. Doc. Filipová to
odkomunikuje s pozvaným prednášajúcim. Z ostatných prednášateľov je vhodné vybrať dvoch, maximálne troch.
Zodpovedná za zostavenie 2.večerného bloku : doc. Filipová. Večerné bloky budú trvať 90 min.
Navrhované sú aj ďalšie témy: sexuálna dysfunkcia a hypertenzia (doc Farský)- téma by mohla byť
v samostatnom bloku s témou sex a arytmie, prípadne ako súčasť iného bloku s 2 prednáškami.
Memoriál doc. Evy Čižmárovej s prednáškami - renovaskulárna hypertenzia detí, juvenilná hypertenzia,
transplantácia obličiek dospelých, kazuistiky hypertenzie v detskom veku. Blok zabezpečuje dr. Vachulová.
Blok Českej hypertenziologickej spoločnosti – pozvánka odoslaná prof. Widimskému, bola akceptovaná.
Rešpektujeme nimi navrhnuté témy. Vyhovieme aj zaradeniu bloku do programu v piatok poobede.
Pozvánka bola odoslaná aj pre Maďarskú hypertenziologickú spoločnosť cez prezidenta prof. Járaia. Naša
ponuka bola jedna pozvaná prednáška alebo celý blok prednášok z MHS. Podľa ich odpovede a rozhodnutia
zaradíme do programu.
Blok hypertenzné emergencie a urgencie – prednášajúci prbvej prednášky bude prof. Gašpar . Druhý by bol
pohľad neurológa, oslovíme prof. Gdovinovú z Košíc resp. doc. Brozmana z Nitry. Tretí by bol pohľad kardiológa,
návrh je prim. M. Orban (NÚSCH). Do bloku by bola zaradená aj súvisiaca kazuistika dr. Bobockej a spol. (podľa
abstraktu).
Hypertenzia v gravidite – blok – 2 až 3 prednášky a kazuistika – dr. Beňová, doc. Sirotiaková, súhlas s pozvaním
doc. Korbela. Do bloku bude zaradená podľa časových možností aj kazuistika dr. Beňovej(v tomto bloku alebo
vo variách, podľa časovej dispozície). Zosdpovedné za blok: dr. Beňová, doc. Sirotiaková.
Rezistentná hypertenzia – ako možná téma na večernú diskusiu po ďalšej diskusii výboru bola zrušená.
Venovali sme sa podrobne jej na predchádzajúcih kongresoch v minulých rokoch. V budúcnosti sa k nej znovu
vrátime.
Návrhy blokov a event. ďalšie programové témy budú zaradené do programu podľa rozhodnutia predsedníctva
SHS aj s ohľadom na časové možnosti pri jedno-plenárnom zasadnutí. Základnou ideou je „menej je viac“ a dať
prednosť kvalite pred veľkosťou programu. Musíme zohľadňovať aj nároky na časový priestor v programe pre
partnerov SHS zo strany farmaceutických spoločností.
Oznámenie o prijatí abstraktov autorom originálnych prác bude podľa I.informácie najneskôr do 9. 2. 2019.
Predbežný celý program bude zverejnený na web stránke SHS najneskôr do 25. 2. 2019. Tlač a poštová
distribúcia programu bude nasledovať začiatkom marca 2019.
Generálnym partnerom kongresu je Servier Slovensko, bude mať 90 minútové sympózium. Hlavnými partnermi
kongresu sú: Sanofi a Berlin-Chemie Menarini. Ďalej sympóziá budú mať: Krka, Mylan, MSD a Novartis, t. j.
v pláne je celkom 7 sympózií podporovaných edukačnými grantmi. Berlin-Chemie Menarini pozýva na svoje
sympózium zahraničného prednášateľa.
Valné zhromaždenie ako súčasť výročného kongresu bude na konci kongresu – s obvyklým povinným
programom podľa stanov SLS. VZ povedú prezidentka, viceprezident a vedecká sekretárka výboru SHS:
Program: Otvorenie a schválenie programu. Správa o činnosti SHS od 33. kongresu SHS 2018. Správa o
hospodárení SHS za rok 2018. Plán činnosti SHS na rok 2019-2020. Príprava 35. kongresu SHS 2020, jeho miesto
a termín. Návrh rozpočtu na rok 2019-2020. Diskusia.
Oznámenie súťaže o najlepšiu ústnu originálnu prezentáciu kongresu. Záver VZ.
Ocenenie jubilantov plánujeme v spoločenskej časti v piatok večer po ukončení odborného programu. Návrh na
ocenenie jubilantov: zodpovední. Prof. Gašpar, prim. Pastrnáková.

Ad 2)
Zhodnotenie 8. Školy hypertenzie SHS 18.- 19. 1. 2019 v Starom Smokovci. Výbor hodnotí odbornú
monotematickú akciu ako úspešnú s dobrou odozvou u zúčastnených. Je perspektíva pokračovať v tradícii škôl
hypertenzie SHS (v nepárnych rokoch, keď sa nekonajú Tatranské kardiologické dni).
Vysoko bola hodnotená bohatá účasť všeobecných lekárov pre dospelých na 8. ŠH SHS. Práve téma
implementácie ESH/ESC Odporúčaní 2018 bola pre nich veľmi aktuálna a užitočná. Samotní predstavitelia
všeobecných lekárov (hlavná odborníčka pre vš. Lekárstvo a prezident spoločnosti vš. lekárov) ocenili, že sme pozvali
vysoký počet všeobecných lekárov a tiež pozitívne ocenili úroveň podujatia – prednášok aj diskusií.

Ad 3)
a) Do 31. 3. 2019 je možné prihlásiť prácu do súťaže o najlepšiu publikáciu roka 2019. Na výbore v apríli 2019 sa
určí hodnotiteľská komisia. Vyhlásenie výsledku je plánované do konca júna 2019. Doteraz bola prihlásená
jedna práca (prof. F. Šimko).
b) ESH Summer Schol of Hypertension bude 14.- 20. 9. 2019 v Grécku v Braurone pri Aténach. Jedno z miest bude
obsadené víťazom najlepšej originálnej práce na 34. Kongrese (viď bod 1), o event. druhom mieste pre účasť na
tomto podujatí sa rozhodne na výbore SHS v apríli 2019, podľa kvalifikovaných návrhov.
Ad 4)
a) SLS pripravuje ku 50. výročiu založenia samostatnej SLS publikáciu. Oslovila všetky výbory odborných
spoločností so žiadosťou o podklady. SHS zakladal prof Balažovjech. Doc. Farský doplnil, že predchodcom bola
Liga proti hypertenzii, ktorej vedenie od prof. Balažovjecha prebral. V roku 1994 sa PS pre hypertenziu SKS
oddelila od SKS ako samostatná odborná spoločnosť s názvom“Slovenská hypertenziologická spoločnosť“.
Prvým prezidentom bol Prof. MUDr. Ivan Balažovjech, DrSc. Podklady pre publikáciu spracuje prof. Gašpar, doc.
Filipová a prim. Pastrnáková.
b)

35. výročný kongres SHS v roku 2020 by sa mal konať v Bratislave v jarnom termíne (marec-apríl 2020). Výbor
zvažoval hotely (Holiday Inn, Sheraton a Hilton-Double Tree). Rozhodovať budú podmienky pre voľné termíny
a finančná náročnosť.

c)

Ďalšie stretnutie výboru SHS (9.) - bude zvolané pred 34. Kongresom v hoteli Grand v Jasnej,
t.j. vo štvrtok 4. apríla 2019 o 10.00 hod.

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

Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
viceprezident SHS

MUDr. Emília Pastrnáková
vedecká sekretárka SHS

Starý Smokovec, hotel Bellevue, 19. januára 2019

