
Slovenská hypertenziologická spoločnosť
Zápisnica č. 2 / 2008-2012

zo zasadnutia výboru dňa 13. novembra 2008

Prítomní:

Členovia výboru:  MUDr. K. Beňová, Doc. MUDr. S. Filipová, CSc.,  MUDr. P. Jonáš,  Prof. 

MUDr. P. Ponťuch, CSc., Prof. MUDr. I. Riečanský, CSc., Doc. MUDr. J. Sirotiaková, CSc., 

MUDr. D. Škultétyová, PhD.  

Dozorná rada:  MUDr. V. Kosmalová, MUDr. P. Moščovič, PhD.

Neprítomní (ospravedlnení):

Členovia výboru:  Prof. MUDr. A. Dukát, CSc., Doc. MUDr. Š. Farský, CSc., Doc. MUDr. 

M. Sninčák, CSc., MUDr. V. Spišák

Dozorná rada: MUDr. E. Pastrnáková

PROGRAM

      1. Príprava XXIV. Kongresu SHS v roku 2009 

       2. Letná škola hypertenzie v roku 2009

       3. Rôzne

Ad 1) Príprava XXIV. Kongresu SHS v roku 2009

Doc. Filipová na úvod pripomenula dôležité termíny:  XXIV. Kongres SHS, ktorý sa bude 

konať  16.  –  18.  apríla  2009  v SÚZA  v Bratislave,  a 19.  Kongres  Európskej 

hypertenziologickej spoločnosti 12. – 16. júna 2009 v Miláne v Taliansku. V roku 2009 sa 

Letná  škola  hypertenzie  ESH  uskutoční  na  Slovensku,  19.  –  25.  septembra  2009  na 

Smolenickom zámku. 

Okrem uvedených podujatí  SHS plánuje v 2 polovici  roka odborne podporiť  2 regionálne 

1-dňové sympóziá na vybranú tému v oblasti artériovej hypertenzie. Hlavným organizátorom 

v Nitre bude Doc. Sirotiaková a v Košiciach MUDr. Jonáš s MUDr. Moščovičom.

Príprava kongresu: Pri výbere dátumu kongresu sa volil termín, ktorý sa podľa dostupných 

informácií  neprekrýva  s inými  významnými  odbornými  podujatiami  u nás  a v zahraničí. 

Kongres  sa  uskutoční  za  organizačnej  spolupráce  s Kongresovým  centrom  Slovenskej 



lekárskej  spoločnosti.  Na  programe  sa  budú  podieľať   ďalšie  spoločnosti:  Slovenská 

internistická,  Slovenská  geriatrická  a gerontologická  spoločnosť  a Slovenská  kardiologická 

spoločnosť.  Oslovené  spoločnosti  pripravia  samostatné  bloky  prednášok.  Nosné  témy 

kongresu  sú:  artériová  hypertenzia  a obličky  (blok  v spolupráci  so  SIS);  sekundárna, 

endokrinne  podmienená  artériová  hypertenzia  (osloviť  Prof.  Lazúrovú  z Košíc-  poverený 

MUDr. Moščovič, a Prof. Payera z Bratislavy – poverená MUDr. Škultétyová); hypertenzia 

u seniorov  (  spolupráca  so  SGGS,  zodpovedný  prim.  MUDr.  Jonáš  v spolupráci  s prof. 

Mikešom);  artériová  hypertenzia  a ženy  (  zodp.  Doc.  Sirotiaková,  MUDr.  Beňová); 

angiologické komplikácie u hypertonikov (zodp. MUDr. Škultétyová); prevencia a artériová 

hypertenzia ( spolupráca s Pracovnou skupinou preventívnej kardiológie SKS); efektívnosť 

a bezpečnosť  kombinovanej  antihypertenzívnej  liečby  (zodp.  Doc.  Sirotiaková  a  Doc. 

Filipová);  sekcia zdravotných sestier, varia,  postery. 

Zo zahraničných hostí plánujeme osloviť prezidenta EHS prof. S.  Laurenta, sekretára EHS 

prof.  K.  Narkiewicza,  členku  výboru  EHS  prof.  R.  Cífkovú,  prezidenta  Rakúskej 

hypertenziologickej  spoločnosti  prof.  G.  Slaneho  a prezidenta  Českej  hypertenziologickej 

spoločnosti: prof. J. Widimského.

Odborný program by mal prebiehať 1-plenárne. Prehľadové práce budú prezentovať vyzvaní 

prednášatelia a hostia kongresu. Termín doručenia abstraktov originálnych prác  je 16. február 

2009. Abstrakty originálnych prác musia byť členené podľa požiadavok časopisu Kardiológia, 

kde prijaté abstrakty budú uverejnené. Abstrakty je potrebné poslať elektronickou poštou,  iný 

spôsob  doručenia  nebude  uznaný.  Programový  výbor  rozhodne  o prijatí  abstraktov  a ich 

zaradení  do  prednáškových  sekcií  alebo  posterovej  sekcie.  V  rámci posterovej  sekcie  sa 

uvažuje  o krátkej  asi  3  minútovej  informácii  z  prezentovanej  práce.   Najlepšia  prednáška 

a najlepší  poster  budú  odmenené  finančnou  odmenou   (10 000.-  SKK=  331.9  EUR). 

Začiatkom marca 2009 budú autori informovaní e-mailom o prijatí a zaradení ich abstraktu. 

Spoločenský  program:  prvý  večer  je  plánovaná  uvítacia  večera,  druhý  večer  návšteva 

divadelného predstavenia podľa dostupnej ponuky. 

Prechodom  na  euro  boli  upravené  kongresové  poplatky  v rozmedzí  medzi  15-30  EUR. 

Obdobne boli upravené aj finančné podmienky pre prezentáciu farmaceutických firiem.

Ad 2) Letná škola hypertenzie

Letná škola hypertenzie sa podľa rozhodnutia EHS uskutoční v dňoch 19. – 25. septembra 

2009 v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku. Prof. R. Cífková zodpovedá za 



organizáciu zo strany EHS a Doc. Filipová za organizáciu zo strany SHS. Pre organizáciu 

podujatia výbor pre náročnosť  akcie schválil využitie profesionálnej kongresovej agentúry.

Ad 3) Rôzne:

a)  Doc.  Filipová  informovala  členov  výboru  o plánovaných  aktivitách  počas  volebného 

obdobia. Navrhuje, aby SHS pripravila plán a garantovala odbornosť  prehľadovej štúdie 

(survey) v problematike  včasnej  diagnostiky  artériovej  hypertenzie.  Základná  predstava: 

v šatisticky  korektne  vybratých  mestských  a vidieckych  regiónoch  by  sa  v  ambulanciách 

meral  TK  u všetkých  ľudí,  ktorí  by  navštívili  ambulanciu  a súčasne  lekári  by  zaznačili 

základné zdravotné informácie podľa vopred vypracovaného jednoduchého protokolu. 

b)  Prezidentka  SHS dáva na  zváženie  výboru publikačnú aktivitu  –  v priebehu 4-ročného 

obdobia  činnosti  tohto  výboru   v spolupráci  s ďalšími  odborníkmi  napísať  a vydať 

postgraduálne zameranú monografiu o artériovej hypertenzii.

c) V decembri 2009 je potrebné nahlásiť na SLS autora a publikáciu, ktorá bola vybraná na 

Cenu  SHS  roka  2007 za  najlepšiu  publikáciu  v oblasti  artériovej  hypertenzie.  Do 

komisie  pre  výber  najlepšej  publikácie  boli  zvolení:  doc.  Filipová,   prof.  Ponťuch a doc. 

Sninčák. 

d) MUDr. Jonáš je poverený rokovaním so zdravotnými poisťovňami ohľadne zabezpečenia 

domáceho  merania  TK.  Zakúpenie  TK  prístroja  by  sčasti  hradila  zdravotná  poisťovňa 

a sčasti  chorý.  Tým  by  sa  dosiahla  lepšia  spolupráca  chorého  pri  kontrole  a  liečbe 

hypertenzie. Navrhuje sa, aby boli uprednostení chorí s artériovou hypertenziou 2. a 3.štádia 

s vysokým a veľmi vysokým vypočítaným kardiovaskulárnym rizikom.

e) Dňa 3. 12. 2008 sa o 16 hod. uskutoční v posluchárni NÚSCH Bratislava  predvianočné 

stretnutie členov výboru SHS so zástupcami farmaceutických firiem a pozvanými hosťami. 

Pripravené je občerstvenie.

f) Výbor odsúhlasil pre potreby výboru SHS zakúpenie 1 mobilu, 1 faxu a 1 xeroxu.

Počas schôdze bolo podávané občerstvenie.

Termín ďalšej výborovej schôdze je  25. február 2009 v posluchárni NÚSCH, Bratislava.

MUDr. D. Škultétyová, PhD., v.r.                            Doc. MUDr. S. Filipová, CSc., v.r.

vedecká sekretárka SHS                                            prezidentka SHS

v Bratislave, 17. 12. 2008



.  


