
9. riadna schôdza výboru SSAIM , 8.volebné obdobie SLS 

 Utorok 8.06. 2021   

On-line video-konferencia  cez MS TEAMS  

Prítomní (11) : R. Záhorec, J. Firment, M. Paulíny, J. Koutun,  Š. Trenkler, J. Koppl, J. Valky,  M. 

Venglarčík, Ľuba Romanová, Katarína Galková, I. Olejárová,   

Ospravedlnení (2):   Š. Krbila, M. Minárik,  

Dozorná rada (2) :  T. Veselovský,  P. Szeghy 

Prezident SSAIM doc. Záhorec a vedecký sekretár predn. Paulíny  otvorili  9. schôdzu výboru 

SSAIM  cez  video-konferenciu MS TEAMS o 14,30 hod  dňa  8.06. 2021. Kontrola uznesení   zápisnice  

č. 8 /2021  z 8.  zasadnutia výboru SSAIM  zo dňa  2.2.2021  (po 4 mesiacoch), bez  pripomienok.   

Uznesenie 67/8. Výbor SSAIM  sa uzniesol  na organizácii  nasledovných podujatí  SSAIM 

prezenčnou  formou , ak to  dovolí  epidemiologická  situácia v SR  : 1)  XXVII. Hálkove  dni AIM 

v Čadci  v dňoch 23.-24. sept. 2021 organizátor  prim. P. Szeghy,  prihlasovane cez agentúru  

www.tajpan.sk , 2) NZ dni v Palárikove budú v termíne 14.-15. október 2021 organizátor  predn. Š. 

Krbila,  3) 27. kongres SSAIM sa bude konať  namiesto termínu  CUP 2021 tj.  v h. Holiday Inn v Žiline  

v stanovenom termíne  11.-13. novembra 2021 . Obe podujatia plánujeme organizovať  prezenčnou  

formou, ak dovolí  epidemiologická situácia, s organizáciou pomocou  kongresovej  agentúry.   

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie  bude 27. kongresu SSAIM online formou video-

konferencie   kombinovanou  (hybridnou  formou), prednášajúci  na mieste, záznamy  prednášok  

a ich distribúcia členom  SSAIM  online,  distančne.  

Uznesenie 68/8. Vedenie výboru  sa zaoberalo situáciou na SLS v súvislosti s odchodom p. E. 

Kurucovej  a inými faktormi, ktoré neprimerane  ekonomicky  zaťažujú  SSAIM -003 v rámci SLS.  

Z týchto  dôvodov   členovia  výboru jednomyseľne schválili , aby sa  podujatia  organizovali 

v spolupráci s kongresovými  agentúrami.  Do úvahy prichádzajú  Tajpan, Progress , SOLEN . Do 

rokovaní  vstúpi  vedenie výboru do konca  júna  2021. Cez SSAIM /SLS  pôjde ďalej len registrácia 

a registračné poplatky , a  pridelenie  kreditov cez SLS /Lekom SLK. Termín  do 30. 06. 2021.  

Uznesenie  69/8 ,  Aktualizácia  odborných podujatí   od sept. do dec. 2021 :  1) WFSA , Praha 

1.-5. sept. 2021 členovia SSAIM redukcia  kongresového poplatku  podobne ako členovia  ČSARIM, 2) 

Hálkove dni Čadca , 23. -24. sept. 2021  , 3) XV. NZ dni Palárikovo 14.-15. okt. 2021,  3) 27. kongres 

SSAIM v Holiday Inn Žilina 11.-13. nov. 2021,  4)  Mikulášske dni AIM  v banskej Bystrici 4.-5. dec. 

2021, 5)  Európsky kongress diastačne Euroanaesthesia 2021,  15.-17. dec. 2021  Mníchov.  ESAIC.  

                 Uznesenie 70/8.  Výbor SSAIM schválil  organizáciu 27. kongresu v Holiday Inn  v Žiline 
v termíne 11.-13.11.2021 .  s nasledovnými  témami :  Krvný obeh -fyziologické a patofyziologické 
aplikácie pre AIM, monitoring, diagnostika a manažment pri zlyhávaní cirkulácie, kardiovaskul. blok 
(NUSCh),  COVID-19 pandémia ,  epidemiológia COVID na AIM (LoS, letalita),  spôsoby  UPV ,  
manažment  COVID pac. s MODS,  nové odporúčania  ERC (blok SRR). Kadlicova medaila , prednáška  
doc. P. Torok,  pocty  jubilantom – prim. Peter Szeghy. Kolokvia a firemné sympózia.  

http://www.tajpan.sk/


              Uznesenie 71/8.  Výbor  sa zaoberal  situáciou  na lôžkových oddeleniach AIM a KAIM  po  
nápore  pacientov s COVID pneumoniou a akútnou  hypoxemickou respiračnou  insuficienciou. 
Jednotlivý členovia výboru  vyslovili  svoje skúsenosti  v súvislosti  s manažmentom kriticky chorých 
pacientov  s COVID. Výbor sa dohodol na vytvorení pracovnej skupiny na spracovanie  základnej  
schémy  pre  vyhodnotenie  liečby  COVID kriticky chorých pacientov v podmienkach intenzívnej 
medicíny v SR  v čase  2. vlny  pandémie  od 1. okt.2020 do 31. mája 2021 podľa vzoru protokolu 
SepsEast.     Vytvorila sa pracovná skupina  pod vedením  predn. J. Valky PhD,  +členovia výboru 
SSAIM-  M. Paulíny, K. GALKOVá, Š. Krbila, P. Szeghy, M. Venglarčík,  Ľ. Romanová,  M. Minárik, J. 
Koutun, J. Firment  na vyhodnotenie  liečby,  mortality podľa  protokolu SepEast 2021  za obdobie 
1.10.2020 – 31.5.2021.  Budú oslovení  krajskí odborníci a prednostovia  kliník zo všetkých krajov  
v SR.    môžu nahlasovať  príspevky k demograf. stratifikácii, monitoringu a terapii , prípadne  podľa 
protokolov liečby COVID . Zodpovedný: Dr. J. Valky, PhD.  termín priebežne  do  15. 09. 2021.     

  Uznesenie 72/8    Pripravuje sa 2. číslo časopisu AIM 2021. Šéfredaktorka časopisu Katarína Galková 
vyzvala na dodanie príspevkov do časopisu AIM. Posunutý  Termín : do  15.10. 2021   ,  viď  uznesenia  
z minulej schôdze !  V spolupráci so SOLEN , hlavná téma COVID + iné -  pre členov SSAIM.  

Uznesenie 73/8   Dr. Ľ. Romanová  predstavila  zatiaľ  dvoch  kandidátov  na udelenie  Malatinského 
ceny za najlepšiu  publikáciu  za rok 2020 .  Vysokoškolskú učebnicu  Firment a kol. 2020 UPJŠ Košice, 
a zahraničnú publikáciu  v časopise Resuscitation 2020, kde  je spoluautorom  dr. Š. Trenkler,  
prosíme o nahlásenie  ďalších  významných publikácii  za rok 2020 , na email adresu  Ľ. Romanovej. 
Termín : 31. 08. 2021 , Malatinského  cena  bude  udelená v rámci 27. kongresu  SSAIM v Žiline.  

Uznesenie 74/8  Výbor SSAIM  jednomyseľne  schválil  odbornú  garanciu nad  štúdiou OBAAMA II., 
ktorá prebehne v spolupráci  s ČSARIM  na jeseň t.r. (odb. garant  prof. Štourač, PhD.) a podporuje  
aktívnu účasť  KAIM /OAIM  pracovísk  na štúdii OBAAMA. 

Uznesenie 75/8  vytvorenie Odporúčaní pre plánovanie  operačných výkonov v post-COVID období, 
hlavne u pacientov , ktorí prekonali  COVID-19, Zodpovední:  Ľ. Romanová, R. Záhorec , termín do 
30.06.2021  

                                                                    Diskusia: 

 Výbor SSAIM sa v diskusii zaoberal  súčasnou situáciou pandémie COVID-19 na OAIM/KAIM v SR 
a tiež  materiálmi , ktoré  boli rozpracované v spolupráci s MZ SR :  Predoperačné vyšetrenia, akútny 
pain service, optimalizácia siete nemocníc , aktualizácia koncepcie  odboru AIM atd. 

doc. J. Firment upozornil, že  do materálov  bola vložené veľa práce a nemali by vyjsť  nazmar. Ďalej 
upozornil na potrebu viac sa venovať ŠDTP, v pokročilom stave  prípravy je  algoritmus „Difficult 
airway“ (K. Galková), materiál  Jednodňová anestetická starostlivosť (JAS, M. Venglarčík), vznikla 
potreba aktualizovať  minimálne štandardy  pre výkon  anestézie. Ako naliehavý  sa ukazuje  materiál  
ako štandardizovať liečbu pooperačnej bolesti koncept „Acute Pain Service“ . Do diskusie  postupne 
vstúpili  M. Venglarčík – o spolupráci s MZ SR, upozornil na zmeny v náplni práce a špecializačné  
štúdium pre  sestry AIM PhDr. Laurinec , bude ho telef. Kontaktovať J. Firment, hl. odborník AIM. P. 
Szeghy, upozornil na  nedostatočné  úhrady za  intenzívnu liečbu COVID pac. a vytvorenie vnútorného 
dlhu Nemocníc.  Záhorec vyslovil  potrebu  zapojiť  do projektov  prípravy nových odporúčaní a ŠDTP 
viac mladších kolegov, aktívnych členov SSAIM, špecialistov pre  jednotlivé  problematiky, ktorí by 
pomohli pri náročných  úlohách tvorby  odporúčaní : 1) liečba pooperačnej bolesti, pain service, 2) 
JAS v spolupráci s detskými AIM, 3) predanestetické vyšetrenia v komplexe Anest. a perioperačnej 
medicíny  4) ERAS – implementácia do klinickej praxe spolu s operačnými odbormi. J. Firment ešte 
pripomenul na možnosť  overiť  letalitu a mortalitu  ventilovaných  COVID pacientov  cez systém DRG  



v spolupráci s ÚDZS. J. Koppl  informoval o nových odporúčaniach ERC  2020-2021 pre BLS a ALS 
s možnosťou  organizácie  odborného bloku  prednášok na pôde SSAIM na 27.kongrese 2021. Dr. 
Trenkler hovoril o potrebe kontinuity v orgánoch ESAIC, viď  kongres Euroanestehsia 2021 dec. 
Mníchov. Informoval. Že v organizácii odb. podujatí CEEA BUDE POKRAčOVAť  dr. Vl. Hudák. Záverom 
R. Záhorec poďakoval  všetkým členom  výboru a dozornej rady za účasť na zasadnutí výboru 
a diskusii.  

Zapísal :  T. Veselovský                                                                             Overili :  J. Koutun , J. Firment 

                                                   V Bratislave ,  8. júna 2021 

 

 MUDr. M. Paulíny, PhD.                                                                 Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc. 

Vedecký sekretár SSAIM                                                                        prezident SSAIM  


