Výborová schôdza Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti
dňa 20. februára 2008, NÚSCH, Bratislava
Prítomní:
Prof. MUDr. I. Riečanský, CSc., MUDr. D. Škultétyová, PhD., MUDr. J. Mazúr, MUDr. V.
Spišák, Doc. MUDr. M. Sninčák, PhD., mim. prof., MUDr. J. Sirotiaková, PhD, h doc.,
MUDr. K. Beňová, MUDr. P. Jonáš, Doc. MUDr. S. Filipová, CSc., Doc. MUDr. Š. Farský,
CSc., MUDr. E. Pastrnáková
Neprítomní:
Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc.
Hostia:
S. Kozáková- Kongresové centrum SLS, Dr. Bielik- SZÚ
Program:
Hlavným bodom programu je príprava Spoločného XXIII. Kongresu Slovenskej
hypertenziologickej spoločnosti a XII. Kongresu Slovenskej lekárskej spoločnosti
v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva, ktorý sa
uskutoční v dňoch 23.- 26. 4. 2008 v Žiline. Prof. MUDr. Riečanský, CSc, prezident
kongresu, informoval, že záštitu nad podujatím prevezme prezident SR Ivan Gašparovič.
Medzi pozvanými hosťami bude: Prof. MUDr. Štencl-rektor SZÚ, Prof. Krištúfek, CSc.prezident SLS, Ing. J. Blanár- predseda Žilinského samosprávneho kraja, I. Harman- primátor
mesta Žilina, Ing. D. Bekeová, MPH, -riaditeľka NsP Žilina. Slávnostné otvorenie bude vo
štvrtok- 24.4. predobedom, podľa časových možností prezidenta republiky. Počas
slávnostného otvorenia bude slávnostné odovzdávanie pôct SHS a SLS jubilantom. Z firiem:
generálnym sponzorom podujatia je firma ABBOTT a hlavným sponzorom firma Servier.
Pani Kozáková informovala o ubytovaní. Prim. MUDr. V. Spišák, lokálny organizátor
podujatia, informoval o pripravovanom spoločenskom podujatí. Kultúrny program pri
slávnostnom otvorení zabezpečí hudobná skupina Brass Quintet. Dňa 24. 4. vo večerných
hodinách bude koncert v Dome umenia, k dispozícii 250 miest, a uvítací “rout“ v hoteli
Holiday Inn Žilina. Dňa 25. 4. bude spoločenský večer vo večerných hodinách. Pre
sprevádzajúce osoby a záujemcov je návrh na možnosť fakultatívnych výletov do okolia,
ktoré by zabezpečila cestovná kancelária. Členovia výboru boli oslovení, aby aktívne formou
prednášky podporili odborný program. Dr. Bielik zo SZÚ zabezpečí mediálnu komunikáciu
s pozvanými novinármi. Tlačová konferencia by sa mala uskutočniť aspoň 1 týždeň pred

kongresom. Zástupcovia SHS na vybrané témy o artériovej hypertenzii („Dispenzárna
starostlivosť hypertonikov“, “Odporúčania a ich aplikácia u nás“) budú informovať novinárov
z ústredných denníkov. Doc. MUDr. Farský, CSc. informoval, že 17. mája je Svetový deň
hypertenzie. Liga boja proti hypertenzii sa bude podieľať na aktivitách kongresu. Doc. MUDr.
Farský, CSc. bude prednášať o obsahu soli v potravinách a pripraví športové podujatie.
V piatok 25. 4. bude počas obeda plenárna schôdza SHS, kde vybraní členovia výboru budú
informovať o aktivitách spoločnosti. Súčasne sa predloží kandidátska listina navrhnutých
členov výboru pre ďalšie funkčné obdobie. Na jeseň prebehnú voľby do výboru SHS.
Prof. MUDr. Riečanský, CSc. informoval o stave prekladu Odporúčaní ESH/ESC 2007.
Konzultoval preklad niektorých anglických výrazov s cieľom, aby sa použili jednotné
pomenovania. V redakcii Kardiológia uskutočnia jazykovú korektúru. Vydané by mali byť
v marci, aspoň 2-3 týždne pred začiatkom kongresu a pridané ku kongresovým materiálom.
Doc. MUDr. Filipová, CSc. poukázala nato, že ku Komentáru k odporúčaniam by mali byť
pripísaní všetci, ktorí sa na ňom podielali.
Na jeseň tohto roku sa uskutočnia voľby do výboru SHS. Členovia výboru sa dohodli, že
voľby podobne ako po minulé roky budú jednokolové. Na ďalšej schôdzi sa každý člen
výboru vyjadrí, či chce ostať pracovať vo výbore v ďalšom funkčnom období. Kandidátska
listina sa prednesie na plenárnej schôdzi počas kongresu. Každý z členov SHS môže navrhnúť
kandidáta. Podmienkou je, že musí byť členom SHS aspoň 1 funkčné obdobie a aktívne sa
zapája do práce spoločnosti. Navrhnutý člen predloží svoju stručnú profesionálnu
charakteristiku, ktorá bude súčasťou kandidátskej listiny. Počas nasledujúcej schôdzi treba
určiť 2 členov volebnej komisie. Technickú stránku volieb zabezpečí SLS.
Cenu roka 2006 za publikáciu v oblasti hypertenzie získal Doc. MUDr. M. Sninčák,
CSc., mim. prof. za monografiu: „ Artériová hypertenzia v staršom veku“. Poukázalo sa na to,
že pri odmenách sa viac zohľadní odborná práca klinického pracovníka oproti
experimentálnemu pracovníkovi, keďže u experimentálneho pracovníka je to jeho hlavná
pracovná náplň.
Letná škola hypertenzie: v roku 2009 bude v Smoleniciach. Na tento rok treba vybrať
kandidátov. Kandidáti musia byť členmi SHS a aktívni v oblasti hypertenzie.

Termín ďalšej výborovej schôdze: 23.apríla 2008 v Žiline, hotel Holiday Inn, doobeda.
30. marca 2008

Prof. MUDr.I. Riečanský, CSc.
Predseda SHS

Zapísala

MUDr. D. Škultétyová, PhD.
Vedecká sekretárka SHS

