INFORMÁCIE SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOÈNOSTI

Zápisnica è. 4 / 2003  2006

zo zasadnutia výboru Slovenskej kardiologickej spoloènosti
v Bratislave 22. apríla 2004
Prítomní (v abecednom poradí): Doc. Dukát, Prof. Fabián, Doc. Filipová, Prof. Hricák, Doc. Kamenský, Prof. Murín, Prof. Rieèanský
Neprítomní  ospravedlnení: Prof. Bada, prim. Fridrich, Doc. Gonsorèík, Prof. Hatala, Dr. Kaliská, Doc. Maura
Kontrolná komisia  prítomní: Doc. Goncalvesová, prim. Studenèan
Kontrolná komisia  neprítomní  ospravedlnení: Dr. Vranský
Hostia: prim. Hrebík, prim. Chòupa, Dr. Kanáliková, Prof. Mike
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Vyhodnotenie 6. stretnutia odborníkov
3. Stav príprav IX. kongresu SKS
4. Informácia z porady predsedov národných kardiologických spoloèností
5. Internetová stránka SKS  súèasný stav
6. Zmluva medzi SKS a vydavate¾stvom Symekard s. r. o. v oblasti vydávania èasopisu Kardiológia
7. Otázky rozpoètu SKS pre rok 2004 a 2005
8. Rôzne
Ad/1
 Predseda SKS podpísal zmluvu o prenájme s riadite¾stvom SÚSCH.
SKS získala prenájmom ïaliu miestnos.
 Súa o najlepiu publikáciu v èasopise Kardiológia: Predsedovi kontrolnej komisie prim. Studenèanovi bolo doruèených 9 hodnotení. Prim.
Studenèan oboznámil so spôsobom hodnotenia a výsledkami: 1. miesto
získala práca è. 3  Wilson SR, et al: Effect of diabetes mellitus on longterm survival following contemporary percutaneous coronary intervention; 2. miesto: práca è. 9  ochman J, Pelegrin JH: The issue of reccurent pericardial effusion. Is there such a thing as pericardiopathy and can
new therapeutic options be considered?; 3. miesto: práca è. 6  Kamenský G a spol: VITA LONGA, program sekundárnej prevencie koronárnej choroby srdca pacientov s hypercholesterolémiou: výsledky dvojroèného sledovania. Výbor sa uzniesol, e nebude hodnoti kategóriu do 35
rokov, pretoe z podkladov nemono zisti vek prvého autora. Preverí
vek víaza, ak bude do 35 rokov, bude cena mladého kardiológa udelená
jemu.
Prejednanie zmluvy medzi SKS a vydavate¾stvom Symekard, s.r.o.
v oblasti vzahov k èasopisu Kardiológia bolo na návrh Doc. Filipovej preloené na júnový výbor z dôvodu neprítomnosti podpredsedu SKS.
Predsedníctvo preverilo monos obchodného predávania broúr rôznych odporúèaní. Z ekonomického h¾adiska to nie je moné, pretoe SKS
je nezisková organizácia.
Ad/2
 6. stretnutie odborníkov na tému Prevencia kardiovaskulárnych
chorôb v klinickej praxi 2.  3. apríla 2004 v Bratislave (SÚZA) bolo
odborne, organizaène aj spoloèensky úspené. Zaregistrovalo sa 150 úèastníkov a vystavovalo 22 firiem. Na stretnutí bola vynikajúca diskusia, ve¾mi korektné dodriavanie èasových limitov, k èomu prispelo aj pouitie
èasovacieho zariadenia, monitorujúce trvanie jednotlivých príspevkov.
Podnety z diskusií budú zapracované do komentára k odporúèaniam.
Odporúèania o prevencii KV ochorení v klinickej praxi, vrátane komentára SKS k nim, budú zverejnené v 3. tohtoroènom èísle Kardiológie. Podujatie bolo po ekonomickej stránke ziskové.

Ad/3
 IX. kongres SKS. 7.  9. október 2004, výstavisko Incheba, Bratislava. Predsedníctvo opätovne rokovalo s Inchebou, pretoe cenová ponuka
bola stále pomerne vysoká. Dohodli sa s Inchebou nové priestory tak, aby
boli k dispozícii tri paralelné prednákové miestnosti s dostatoènou kapacitou a kvalitné priestory na vystavovanie. Pri týchto poiadavkách predsedníctvo vychádzalo z minuloroèných skúseností a poiadaviek aktívnych
a pasívnych úèastníkov predchádzajúceho kongresu a z nárokov vystavovate¾ov.
 Na iados predsedníctva výboru SKS na výbor doruèili nasledovné
návrhy blokov pracovných skupín:
PS neinvazívnej kardiológie: dva bloky po 60 minút (spoloèný blok
neinvazívnej kardiológie a klinickej kardiochirurgie a blok o hypertrofickej kardiomyopatii)
PS neinvazívnej kardiológie: jeden 120-minútový blok: Nové trendy
v hodnotení elektrického pola srdca (prednáky v angliètine, 1  2 zahranièní hostia)
PS preventívnej kardiológie: jeden blok 90  120 minút na tému Optimálna výiva a kardiovaskulárne riziko (nefarmakologická lieèba a prevencia ICHS)
PS akútnej kardiológie jeden: 60-minútový blok na tému Súèasná protidotièková lieèba pri akútnych koronárnych syndrómoch
PS pre arytmie a kardiostimuláciu dodala iba ideový návrh s poiadavkou 2 x 90 minútové bloky a 1 x 60 minútový blok: dva bloky manamentové a jeden blok kazuistík. Jeden z blokov bude venovaný fibrilácii
predsiení. Plánujú pozva zahranièného hosa. Treba, aby PS dodala do
15. mája program, aby bolo moné rozhodnú o poskytnutí primeraného
èasového priestoru k programu
PS chlopòových chýb a vrodených chýb srdca v dospelom veku vypracovala program na jeden 90  120-minútový blok
PS transplantácie srdca a p¾úc: 1 x 90 minút (Program transplantácie
srdca na Slovensku) a 1 x 60 minút (Natriuretický peptid: od patofyziológie po lieèbu srdcového zlyhávania)
PS invazívnej kardiológie: 2 x 60-minútový a 1 x 90-minútový blok
(Ako sme lieèili  blok zaujímavých kazuistík s pouitím hlasovacieho
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zariadenia, Nové trendy v intervenènej kardiológii, Akútne koronárne syndrómy  koneène pokrok v katétrovej lieèbe na Slovensku)
PS srdcového zlyhania: Prof. Rieèanský oznámil, e PS dodá program svojho bloku do 15. mája
PS pediatrickej kardiológie nebude ma na kongrese samostatný blok.
Zaradí svoje prednáky po dohode s inými pracovnými skupinami
Dr. Kaliská navrhla zaradi blok: pecifiká kardiovaskulárnych chorôb u ien. Výbor akceptoval
 Ïalej budú do programu kongresu zaradené: blok ÈKS, blok zahranièných prednáate¾ov (predbene: Prof. Maurer  Viedeò, Prof. Roelandt  Rotterdam a ïalí).
 ESC ponúkla SKS monos kreditov cestou pouitia programu
EBAC. Perspektívne výbor zvái zaradenie týchto moností na svoje kongresy. Prof. Rieèanský upozornil výbor, e o systéme postgraduálneho
vzdelávania sa bude ete rokova. V tejto súvislosti navrhol, aby sa do
programu zaradil informaèný blok o získavaní kreditu. Výbor navrhol a následne schválil, aby sa tento problém zahrnul do programu plenárnej schôdze (informáciu je vhodné da vetkým èlenom SKS).
 Abstrakty na IX. kongres mono v súèasnosti u posiela aj elektronicky.
 O zaradení sekcie sestier výbor rozhodne po obdraní abstraktov.
Ad/4
 Informácia z porady predsedov národných kardiologických spoloèností a predsedov PR ESC  referoval Doc. Kamenský: Prof. Hatala je
v nominácii do výboru ESC (z 11 kandidátov budú definitívne zvolení 6).
 Predsedníctvo dalo preloi a rozmnoi vetkým èlenom výboru
a predsedom nové pravidlá ESC pri prekladaní odporúèaní. Pod¾a týchto
odporúèaní treba preklad zrealizova do iestich mesiacov od vydania v periodiku ESC. ESC upozornila národné spoloènosti (vrátane SKS) na nové
dokumenty  odporúèania manamentu infekènej endokarditídy a perikarditídy. Výbor SKS prejednal a schválil, e Odporúèania infekènej endokarditídy spracujú Prof. Hricák a Prof. Murín (termín do konca júla
2004). Odporúèania k manamentu perikardiálnych ochorení spracujú
Prof. Rieèanský, prim. Chòupa, Doc. Dukát a Doc. imková (termín do
konca septembra 2004). Vlastné odporúèania SKS  Akútne koronárne
syndrómy  pripravujú prim. Studenèan, prim. Fridrich.
 Èlenovia výboru navrhli posúdenie monosti vydávania odporúèaní ako samostatnej broúry. Túto monos preverí predsedníctvo SKS.
 Finanèné ohodnotenie pre tvorcov Odporúèaní výbor schválil na
predchádzajúcom zasadnutí.
Ad/5
 Novú internetovú stránku SKS predstavil na výbore Doc. Kamenský. Je pripravená na spustenie. Na stránke sa priebene stále pracuje
a mono ju upravova a dopåòa. Stránka je dostupná na doméne:
www.cardiology.sk. V blízkej dobe budú o novinkách updatovanej webovej stránky SKS informovaní vetci èlenovia SKS informaèným listom
potou i mailom.
 Internetová stránka umoòuje komunikova s èlenmi prostredníctvom e-mailov. Administrátori budú dopåòa nové údaje èlenov SKS.
V súèasnosti je na internetovej stránke pripravovaná celá databáza èlenov SKS. Stránka má rôzne typy prístupov. Kompetencie vo vzahu k vstupovaniu do webových stránok SKS sú odstupòované. Èlenovia výboru
majú viac kompetencií ako ostatní èlenovia SKS. V súèasnosti u mono
posla on-line prihláku na úèas na IX. kongres SKS, zaisti si ubytovanie, posla abstrakt, ale aj komunikova s èlenmi SKS pouitím diskusného fóra. Na webovej stránke výboru SKS budú informácie aj výluène pre
èlenov výboru SKS, kontrolnej komisie a pre predsedov pracovných skupín SKS.
 Na webovej stránke SKS majú priestor pracovné skupiny  uverejòovanie najnovích informácií v svojej oblasti, odborné podujatia, diskusie a pod. Záleí iba od aktivity pracovných skupín, ako budú tieto stránky vyuíva.
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Ad/6
 Zmluva medzi SKS a vydavate¾stvom Symekard s. r. o. v oblasti
vydávania èasopisu Kardiológia sa na návrh Doc. Filipovej odkladá na
nasledujúce zasadnutie výboru.
Ad/7
 Otázky rozpoètu SKS. Výbor po rozsiahlej diskusii jednohlasne
odsúhlasil návrh predsedu na odmenu pre organizaèný výbor vetkých
vedeckých podujatí SKS vo výke 7 % z èistého zisku z podujatia. Odmena sa bude riei zmluvou o výkone funkcie, ktorú SKS uzavrie s kadým
zainteresovaným. Výbor schválil realizáciu odmien spätne za rok 2004.
Výbor sa uzniesol, e odmeny bude vypláca a po ekonomickom uzavretí
podujatia. Odmena bude motivova èlenov organizaèného výboru, aby
podujatia neboli stratové, ale súèasne si udriavali tandardne dobrú úroveò. 7 % bude prerozde¾ova predseda organizaèného výboru pod¾a posúdenia zásluhovosti jednotlivých èlenov.
 Výbor jednohlasne odsúhlasil aj odmenu za úèas na zasadnutí kadého výboru SKS vo výke 500,- Sk/výbor pre èlenov výboru, èlenov kontrolnej komisie a prítomných predsedov pracovných skupín. Odmeu bude
vypláca pod¾a dochádzky na zasadnutia výboru poènúc týmto zasadnutím.
 Výbor odsúhlasil pre roky 2004  2005 nasledujúce granty Slovenskej kardiologickej spoloènosti:
1. Finanèný príspevok SKS na zahranièný tudijný pobyt  výka
príspevku bude 150 000, Sk, prièom SKS bude ude¾ova dva príspevky.
Podmienky pre uchádzaèov: èlenstvo v SKS, vek do 35 rokov vrátane (v
roku 2004), náplò práce uchádzaèa poèas tudijného pobytu potvrdená
prednostom zahranièného pracoviska a odporúèanie prednostu zahranièného pracoviska, odporúèanie prednostu domáceho pracoviska uchádzaèa, ivotopis, prednáková a publikaèná èinnos. Vyuitie tipendia: na pokrytie nákladov na dopravu, ubytovanie v krajine, v ktorej bude na
tudijnom pobyte. Minimálna dåka pobytu je tri mesiace a maximálna
záleí na monostiach uchádzaèa. Víazi grantov budú vyhlásení na plenárnom zasadnutí na IX. kongrese SKS.
2. Finanèný príspevok SKS na domáci vedecký projekt  celková výka
finanèného plnenia zo strany SKS je 300 000, Sk po celý èas trvania rieenia projektu. V jednotlivých rokoch tak maximálna výka finanèného plnenia zo strany SKS môe by 150 000, Sk. Maximálna dåka rieenia projektu bude tri roky. Lehota plnenia sa poèíta odo dòa podpisu zmluvy.
Podmienky pre navrhovate¾a projektu: navrhovate¾ projektu musí by èlen
SKS a ma vek do 35 rokov. Podmienky na projekt: navrhovaný projekt
musí riei problematiku kardiovaskulárnych ochorení, na navrhovaný projekt musí da súhlas vedúci pracoviska, kde sa bude projekt riei. Podmienky vyuitia finanèných prostriedkov SKS: finanèné prostriedky SKS sú urèené predovetkým na spotrebný materiál, doplnky k prístrojom, opravy
prístrojov, cestovné, odbornú literatúru, sluby. Finanèné prostriedky nie
sú urèené na mzdy rieite¾ov. Prihláka o GRANT SKS  domáci výskum
musí obsahova: ivotopis navrhovate¾a: max. jedna strana, ivotopisy spolunavrhovate¾ov: max. jedna strana, publikácie navrhovate¾a a spolunavrhovate¾ov: max. jedna strana, prednáka na podujatiach SKS a v zahranièí:
max. jedna strana, preh¾ad problematiky k plánovanému projektu: max. dve
strany; vlastný projekt: max. tri strany; predpokladané náklady (pecifikova, ako sa bude s prostriedkami SKS naklada, aká èiastka sa plánuje na
spotrebný materiál, aká na literatúru, cestovanie, sluby atï), peèiatka a podpis vedúceho pracoviska, kde bude projekt rieený; peèiatka a podpis navrhovate¾a projektu. Vybraný grantový projekt bude predstavený na IX. kongrese SKS a podpisom zmluvy sa zaène jeho rieenie. Prípadné doplòujúce
návrhy na podmienky pre udelenie grantov môu èlenovia výboru SKS zasla do 10 dní od dátumu konania tohto výboru SKS.
 Predsedníctvo rozpole vetkým èlenom SKS informaèný list, v ktorom oznámi podmienky udelenia grantov SKS.
Ad/8
 Nadchádzajúci Alpe-Adria Cardiology Meeting v Taliansku  SKS
uhradila kongresové poplatky úèastníkov, ktoré bude refakturova firme
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LEK. Predseda SKS poveril Prof. Rieèanského, aby v Taliansku rokoval
o budúcoroènom konaní Alpe-Adria Cardiology Meeting na Slovensku.
Predbený termín podujatia je prelom apríla a mája 2005. Kvôli organizovaniu tohto podujatia nebude SKS na jar 2005 organizova stretnutie
odborníkov.
 V novovytvorenej PS akútnej kardiológie sa zrealizovali vo¾by do
výboru. Predsedom PS bol zvolený Prof. Hricák, vedeckým sekretárom
Dr. Juraj Dúbrava, èlenovia výboru: Dr. Kasper, Dr. Sumbal, Dr. Lika.
Predseda PS odovzdal sekretariátu SKS zápisnicu zo sèítania volieb a z prvého zasadnutia výboru.
 Výbor diskutoval o stanoviskách ku preskripcii losartanu a simvastatínu, ktoré vypracovala PS preventívnej kardiológie na iados firmy
Zentiva. Výbor vyjadril hlasovaním súhlas k odborným stanoviskám PS,
ktoré vypracovala na celú skupinu sartanov a na komplexnú problematiku preskripcie statínov v primárnej sfére.
 K iadosti firmy Zentiva o publikovanie SCORE systému: PSPK
a výbor SKS sa v odpovedi riadi zásadami, ktoré navrhla ESC  firma
nesmie uverejòova na materiáloch vychádzajúcich z odporúèaní ESC svoje
logo.
 Výbor schválil finanèné príspevky na podporu aktívnej úèasti na
medzinárodných podujatiach vo výke 10 000, Sk: Doc. K. Kozlíkovej
(na jedno poadované podujatie), Dr. Vohnoutovi (na XII. kongres EAS
v Seville) a Dr. Penesovej (XIV. European Meeting of Hypertension, Paris). Dr. Penesová musí obratom doda na sekretariát SKS abstrakt a potvrdenie o jeho prijatí. Vetci iadatelia sú povinní vypracova písomnú
správu z podujatia, publikovate¾nú v Kardiológii (termín do konca roku
2004).

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.
vedecká sekretárka SKS

 iados Dr. Gmitrova (Koice) o retrospektívny finanèný príspevok na Svetový hypertenziologický kongres v Brazílii bola zamietnutá.
 Výbor schválil finanèný príspevok Prof. Mikeovi vo výke do 25 tis.
Sk na cestu na zasadnutie EHN (European Heart Network), Stockholm,
25.  27. máj 2004.
Výbor schválil iados predsedu PS neinvazívnej kardiológie prim.
Chòupu o zakúpenie notebooku (do výky 50 000,- Sk), ktorý bude slúi
na spracovanie údajov pre recertifikáciu v echokardiografii.
 Prof. Fabián informoval výbor o programe seminára PS transplantácie srdca a p¾úc (Novartis Lecture). Informoval o podrobnostiach pobytu prednáate¾a tohtoroènej prednáky Prof. E. Braunwalda (Boston,
USA) na Slovensku. Poiadal o finanènú podporu zo strany SKS vo výke
do 100 000, Sk a o udelenie èestného èlenstva SKS Prof. Braunwaldovi.
Výbor vetky poiadavky jednohlasne schválil. Dòa 3. mája 2004 bude
SKS organizova neskorí obed s Prof. Braunwaldom o asi 15  16,00 h
v hoteli Marrols.
 Prof. Fabián predloil èlenom výboru SKS materiály týkajúce sa
atestácie z kardiológie v Èeskej republike. Navrhol, aby sa podmienka
uverejnenia minimálne jednej publikácie v odbornom èasopise zaviedla
aj v SR. Výbor zaradenie tejto podmienky po dohovore s Prof. Rieèanským, prednostom Katedry kardiológie, odporuèil realizova aj v rámci
SR s platnosou od roku 2006.
 Za èlenov SKS boli prijatí ôsmi noví èlenovia: Marta BAVO¼ÁKOVÁ, Koice; Peter FLOREK, Dolný Kubín; Juraj FRANKOVSKÝ,
Púchov; Martin JAVORSKÝ, Preov; Peter MINÁRIK, Nitra; Tímea
REBROVÁ, Dubnica nad Váhom; Martin TOMKO, Koice; Bibiána
ZÁBRANSKÁ, Koice.
 Ïalia pravidelná schôdza výboru bude 10. júna 2004 o 14,00 h
v zasadaèke Kardiologickej kliniky SÚSCH, 1. poschodie, Bratislava.

MUDr. Viliam Fridrich, PhD.
podpredseda SKS

Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.
predseda SKS

Zapísali: Doc. MUDr. S. Filipová, CSc.
K. Beracková
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