12. stretnutie Alpsko-adriatickej
kardiologickej asociácie
V dòoch 29. apríla a 1. mája 2004 sa konal 12. míting Alpsko-adriatickej kardiologickej asociácie (Alpe Adria Association of Cardiology 
AAAC). Miestom stretnutia bolo Cividale del Fruili, malebné mesteèko,
vzdialené menej ako 20 km od Udine (Taliansko). Cividale, zaloené Júliom Cézarom, má bohatú históriu a pre svoju priaznivú geografickú polohu sa stalo mostom a kriovatkou medzi severom a juhom, medzi východom a západom Európy. Cividale má aj v slovenských dejinách významné
postavenie, pretoe v tamojom múzeu sa nachádza tzv. Cividalský evanjeliar, dokumentujúci menami Svätopluka, Svätoízòu a ïalích, ako aj intenzívne kultúrne, politické, obchodné a náboenské styky obyvate¾ov Ve¾komoravskej ríe z 8. a 9. storoèia s Rímom a ostatným civilizovaným svetom.
Ide o nepopierate¾ný historický dôkaz naej národnej identity.
Alpsko-adriatická kardiologická asociácia oficiálne vznikla v roku 1993
na podnet kardiológov, ktorí pôsobili v severnej èasti Talianska, najmä v provincii Fruili  Venezia (Bologna  Prof. S. Dalla Volta, Terst  Prof. Cammerini a ïalí) a slovinských kardiológov (Lub¾ana  Prof. M. Kenda, Prof. B.
Cibiè) ako obnovenie predchádzajúcich zväzkov v rámci Rakúsko-Uhorskej
monarchie, ovem v nových geopolitických pomeroch stredoeurópskeho regiónu po páde eleznej opony. V priebehu rokov 1993  1994 sa èlenmi
asociácie stali kardiologické spoloènosti Chorvátska, Maïarska, Rakúska a Slovenska, v roku 1998 Èeská kardiologická spoloènos a v roku 2002 Kardiologická spoloènos San Marina a Kardiologická spoloènos Bavorska. Miestom
predchádzajúcich stretnutí boli v roku 1993 Radenci (Slovinsko), 1994 Brioni
(Chorvátsko), 1995 Budape, 1996 Grado (Taliansko), 1997 Graz (Rakúsko), 1998 Bratislava, 1999 Brno, 2000 Portoro (Slovinsko), 2001 Dubrovník
(Chorvátsko), 2002 Viedeò, 2003 Balatonfüred (Maïarsko).
Stretnutie v Cividale (spåòajúce atribúty kongresu) na vysokej odbornej a spoloèenskej úrovni pripravil Prof. Paolo M. Fioretti, prednosta
Kardiologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Udine so svojimi spolupracovníkmi. Konalo sa v starobylých priestoroch kostola a klátora sv.
Frantika (z 13. a 14. storoèia).

Na stretnutí sa zúèastnilo do 250 úèastníkov. V dvoch paralelných
sekciách v priebehu dva a pol dòa odoznelo 80 prednáok, bolo vystavených 97 posterov, ktoré pokrývali vetky hlavné úseky súèasnej kardiológie, od genomiky, epidemiológie, diagnostiky a lieèby s hlavným zameraním na ischemickú chorobu srdca  akútne koronárne syndrómy, srdcové
zlyhanie, hypertenziu, dysrytmie, vrodené a získané chyby srdca. Slovenská kardiologická spoloènos prispela do programu troma prednákami
(Fridrich, Hatala, Rieèanský) a jedenástimi posterami (Buèeková a spol.,
Harenèárová a spol., Hlivák a spol., Lesný a spol., Melicherèík; Milovský
a spol.  dva razy, aký a spol.  tyri razy), teda ani nie jednou desatinou, èo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi predstavuje zrete¾ný pokles. Na druhej strane pozitívom bolo, e súhrny prednáok a posterov
odpublikovali Bratislavské lekárske listy ako 4. èíslo tohto roku, èo sa
podarilo vïaka iniciatíve Prof. Hatalu.
Vzácnou príleitosou na zlepenie prestíe slovenskej kardiológie
bude 13. míting AAAC, ktorý sa uskutoèní u nás v druhej polovici apríla
roku 2005, pravdepodobne v Pieanoch. Výbor SKS pripisuje tomuto
medzinárodnému podujatiu, ktoré si získalo poèas svojho trvania dobrý
kredit, ve¾ký význam. Preto na budúci rok nebude stretnutie odborníkov
a výbor sa skoncentruje na zorganizovanie 13. mítingu AAAC a v októbri
na X. kardiologický kongres SKS.
U teraz vyzývame slovenských kardiológov, predovetkým z mladej
a nastupujúcej generácie, k aktívnej úèasti. Veï predovetkým im je míting urèený. Slovenská kardiologická spoloènos vyuije vetky monosti,
aby sa slovenská kardiológia v domácom prostredí v konkurencii stredoeurópskych kardiologických spoloèností prezentovala èo najúspenejie.
Prvoradou podmienkou úspeného výsledku je ná primeraný vklad do
odborného programu. Len tak sa potvrdí, e plným právom, a nie iba
formálne, patrí medzi èlenov rozírenej Európskej únie  do ktorej vstup
v srdeènej priate¾skej a úprimnej atmosfére spoloène privítali vetci úèastníci práve poèas ve¾mi úspeného mítingu v Cividale del Fruili.
Prof. MUDr. Igor Rieèanský, CSc.
Kardiologická klinika SÚSCH, Bratislava
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