Zápisnica 13. Schôdze výboru SSAIM, 8. volebné obdobie - výbor SSAIM
6.4.2022 online MS TEAMS o 14,30hod
Prítomní (11): R. Záhorec, J. Firment, M. Pauliny, J. Valky, J. Koutun, Ľ. Romanová, M. Venglarčík, Š.
Trenkler, K. Galková, I. Olejárová, P.Kenderessy
Ospr. (2): , Š. Krbila, J. Köppl
Dozorná rada (3): T. Veselovský, J. Macková, P. Szeghy

Prezident SSAIM otvoril schôdzu, konštatoval priebežné plnenie uznesení z poslednej schôdze
Výbor prerokoval prípravu 28.kongresu SSAIM . Dňa 13.3.22 bola podpísaná zmluva o
organizačnej spolupráci s agentúrou Rowex. Kongres sa uskutoční v hoteli Bellevue , Starý Smokovec
19.-21. mája 2022, Prihlasovanie na www.ssaimkongres2022.sk. Aktívna účasť do 18.apríla. Pozvaní
sú prednášajúci z Českej republiky , doc.Dostál, doc.Dostálová, dr.Kula,dr. Neiser. Témy kongresu :
Anestézia a perioperačná medicína, protokoly ERAS, Späť k základom – Intenzívna medicína, COVID –
19 pandémia na ICU, epidemiológia, manažment, terapia, UPV – umelá pľúcna ventilácia, nové
pohľady, nové spôsoby, Neinvazívna ventilácia, klinické aplikácie, Kardiopulmonálna resuscitácia,
blok SRR - nové odporúčania ERC 2021, Regionálna anestézia – blok SKARA, Pokroky v monitorovaní
vitálnych funkcií v anestézii a intenzívnej medicíne, Legislatíva v odbore AIM, Mladí anestéziológovia,
Posterové sympózium , Varia. Na kongrese prebehne ocenenie jubilantov predložené a schválené
podľa návrhu Dr.Romanovej na predchádzajúcej schôdzi. Tiež udelenie Kadlicovej medaili. Dr.Paulíny
referoval priebeh hlasovania a jednomyseľné schválenie nominanta na Kadlicovu medailu dr. Petra
Szeghyho podľa reglementu Kadlicovej medaily.
Uznesenie 101/8 po pripominkách a návrhoch výbor odhlasoval zníženie registračného poplatku na
kongres SSAIM pre členov spoločnosti na 50.- Eur a odpustenie poplatku pre 1.autora prednášky.
Nečlen platí plnú výšku, v pôvodnej cene.
Uznesenie 102/8 Termín na návrhy na udelenie Malatinského ceny za najlepšiu publikáciu za rok 2021
je 18.apríl 2022. Návrhy treba poslať dr. Ľ. Romanovej do 18.4.2022. Výbor bude následne hlasovať
per rollam. Hlasovanie sa uskutoční do 30. Apríla 2022
Aktuálny stav prípravy zborníku prednášok z Kongresu referovala dr. Ľ. Romanová
Stav prípravy časopisu AIM 2022/1 referoval a šéfredaktorka dr.Galková. Momentálne na uverejnenie
sú pripravené 3 originálne práce, jedna kazuistika, jeden príspevok do právneho okienka, jedna
recenzia knihy. Nekrológ k úmrtiu dr. Stanislava Fabuša pripraví dr.Trenkler .
Uznesenie 103/8 výzva pre kandidovanie do výboru SSAIM na 9. volebné obdobie bude uverejnená
v časopise AIM a na webe www.ssaim.sk
Uznesenie 104/8 výbor odsúhlasil grant vo výške 2000.- Eur na vydanie učebnice / monografie
autorov Milan Májek, Pavol Torok vo vydavateľstve Herba, Bratislava.

Uznesenie 105/8 výbor prerokoval stav prípravy nových odporúčania SSAIM pre rok 2022
Manažment COVID pacientov a poveril dopracovaním pracovnú skupinu Szeghy, Valky, Krbila ,
Kozánek. Návrhy zatriaľ poslali Dr. P. Szeghy a predn. J. Valky.
Uznesenie 106/8 výbor prerokoval stav prípravy nových odporúčania SSAIM pre rok 2022
Implementácia ERAS v SR a poveril dopracovaním a koordináciou s chirurgickými sekciami SLS
pracovnú skupinu Záhorec, Firment, Tarabová, Venglarčík, Daňo.
Informácie projekte- ECMO centrá v SR predniesol predn J. Valky. Prim. Olejárová informovala , že
počty ECMO pri pľúcnych zlyhaniach za posledné 2 roky korešpondovali s počtami podľa údajov
európskych odporúčaní a ich zázemie pre výkon je plnohodnotné . V odbornej diskusii sa ukazuje
ako optimáplny počet ECMO centier ukazuje ako tri so spádom cca 1,5 mil. obyvateľov na 1 centrum
a s dosahom do 150-200 km z regionálnych nemocníc. Ako prvé centrum výbor navrhol KAIM FN
FDR Banská Bystrica. Dopracuje sa koncept a návrh pre MZ SR.
Doc. J. Firment , hlavný odborník, referoval o vzniku odbornej pracovnej skupiny AIM pri MZ SR (15
členov), Kategorizačná komisia za AIM pri MZ SR , úlohy a predsavzatia
Diskusia + Rôzne : výbor prerokoval výzvu delegovanú dr.Hudákom z ESAIC – NASC „Teach the
teacher“ z klinických pracovísk je možnosť vyslať na študijný pobyt 4 kandidátov za celú SR (SSAIM),
lekárov mladších ako 40 rokov, so špecializačnou skúškou y anestéziológie a intenzívnej medicíny,
termín zaslania návrhov (CV + odporúčacvímlist) trteba poslať do konca apríla 2022. PO výbere treba
poslať prihlášky do 15.5.2022.
RôZNE : V júni sa uskutoční Kongres EUROANAESTHESIA 5.-6.-7. jún 2022, v apríli Symposium
Colours of Sepsis 26.-29. apríl 2022, Ostrava, symposium s hepatológmi SPH a SSAIM Ban. Štiavnica
17.-18. jún 2022 Intensive care - hepatic coma, prihlasovanie na webe www.sph-sk.com
Doc. Firment referoval v súvislosti s vojnou na Ukrajine a ukrajinskými utečencami na Slovensku.
Ukrajinskí lekári aj sestry môžu vykonávať povolanie na Slovensku pod dohľadom , ak sú registrovaní
na MZ SR.
Preplácanie pacientov poisťovne Dôvera na OAIM , ktorí boli na Hiflow sa stretáva s problémami
referoval dr.Szeghy, hl.odborník rieši aktívne vzniknutú situáciu.
Predposledný 14. výbor SSAIM sa uskutoční prezenčne streda 18.mája 2022 pred 28. kongresom
v Smokovci
Zapísala Katarína Galková
Overil Jozef Války

Bratislava 11.4. 2022

