Zápisnica zo zhromaždenia členov Slovenskej
angiologickej spoločnosti (SAS) SLS

Dátum: 23.9.2021, 11.00 hod
Miesto: Hotel Partizán, Tále
Vedenie schôdze: doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD. – prezident SAS
zapisovateľ: MUDr. Ľ.Fľak, PhD.

Program: Privítanie účastníkov prezidentom S.A.S., predstavenie a schválenie programu valného
zhromaždenia členov S.A.S.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválenie členov návrhovej a mandátnej komisie
Správa o činnosti S.A.S. 2020 – 2021 – doc. Maďarič, PhD.
Správa o finančnom hospodárení – MUDr. Širila
Správa dozornej rady – MUDr. Bojdová
Správa hlavného odborníka MZ SR pre angiológiu – MUDr. Džupina
Rôzne

K bodu programu č.1: do návrhovej komisie schválený MUDr. Fľak a MUDr. Dostálová. Do mandátnej
komisie schválená MUDr. Babothyová a MUDr.Podpera.
V úvode valného zhromaždenia prítomných 27 členov S.A.S.
K bodu programu č.2: Správa o činnosti S.A.S. 2020-2021 (Doc. Maďarič,PhD):
A) XXIX. Slovenský angiologický kongres: prezentovaný pripravený program kongresu, informácia o
zmenách v programe zapríčinených zmenou pravidiel účasti (len očkovaní účastníci). Prednášky zo sály
A budú nahrávané a budú neskôr dané na web stránku S.A.S.. Prezident informoval o gen. partneroch,
hlavných partneroch a partneroch podujatia.
B) Priebeh aktivít SAS – účasť na odborných podujatiach
- zhodnotený virtuálny XXVIII. kongres S.A.S. ktorý možno v danej situácii hodnotiť ako úspešné
podujatie a bol široko pozitívne reflektovaný
- Členovia SAS sa aktívne zúčastnili Č-S angio sympózia Lednice 2020 a 2021. Zároveň písomné
vyjadrenie nespokojnosti zo strany SAS k ČAS - k spôsobu komunikácie pri príprave tohto sympózia

s cieľom väčšieho zapojenia SAS. Do budúcna nastavený spôsob komunikácie – cez vedeckého
sekretára SAS.
- Aktívna participácia na virtuálnych kongresoch – 46. angiologické dny Praha, 7.výročný kongres ESVM
(2021).
- Blok SAS na Slovensko-českej konferencii o hemostáze a trombóze, Martin 2.-4.9.2021 (prof.
Štvrtinová, doc. Čelovská).

C) Prehľad stavu aktivít S.A.S. -MZ SR
1) Sekcia zdravia MZ SR: A) Koncepcia odboru Angiológia ako aj Minimálny štandard pre špec. štud.
program v odbore angiológia a CPČ intervenčná angiológia sú už dlhodobo odovzdané, zatiaľ bez
ďalšieho riešenia a postupu.
2) Odborná pracovná skupina C pre KV systém (zástupca SAS Dr.Vacula): podarilo sa dosiahnuť, že
angiológovia môžu predpisovať vysoké dávky atorvastatínu a rosuvastatínu, avšak zrejme omylom sa
do nariadenia nedostala dávka atorvastatín 40mg, pracuje sa na úprave. Taktiež bola výborom zaslaná
žiadosť o zmenu indikačných obmedzení NOAK pre VTE, zatiaľ bez reakcie zo strany MZSR.
3) Štandardné dg a th postupy: prezident SAS informoval o počte zverejnených (3) a odovzdaných (2)
postupov, pričom v porovnaní s inými odbornými spoločnosťami sú tieto počty priaznivé.
4) Akreditačné konanie v angiológii: prezentovaný terajší stav – 3 pracoviská pre špecializačnú prípravu
v odbore angiológia: Klinika angiológie LFUK a NÚSCH Bratislava, II. Klinika kardiológie a angiológie SZU
a SÚSCCH Banská Bystrica a Klinika angiológie LF UPJŠ a VÚSCH Košice. Potreba v tomto zmysle
inovovať web stránku S.A.S.
5) Informácia o schválení sekcie SLS – Sekcia intervenčnej angiológie S.A.S.. T.č. má 35 členov. V júni
prebehli voľby do výboru a dozornej rady sekcie IA pod dohľadom dozornej rady SAS a zástupcu SLS na
obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2025. Zápisnica z týchto volieb je zverejnená na stránke SAS. Dr. Širila
(ako zvolený člen výboru sekcie) informoval, že počas kongresu SAS prebehnú voľby do funkcii tejto
sekcie a bude informovať výbor SAS o ich výsledkoch.
6) WEB stránka SAS. Poďakovanie sekretárke SAS za kvalitnú prácu. Pochvala za pravidelné aktuality
(pridelené ISSN), publikovanie stanoviska SAS k profylaxii LMWH pri Covid infekcii.
7) Plán budúcich odborných podujatí
Z dôvodu epidemiologickej situácie dochádza k zrušeniu plánovaného 24. kongresu cievnej chirurgie,
ako aj 11.Angiologického dňa NÚSCH v novembrovom termíne a presunutí na jar 2022.
Termín XXX. Slovenského angiologického kongresu bol stanovený na 22.-24.09.2022, miesto opäť hotel
Partizán, Tále.
Termín 8.kongresu ESVM – 8.-10.10.2022 – Štokholm.

ČS Angio Lednice bude budúci rok opäť v júnovom termíne.

K bodu programu č.3: Správa o finančnom hospodárení za rok 2020, pokladník SAS MUDr. Širila
-

Vyrovnané hospodárenie SAS. Menší schodok (879, 11 Euro) daný neorganizovaním XXVIII.
kongresu. Všetky faktúry uhradené.
Je predpoklad pozitívnych čísel a plusového hospodárenia.
stav účtu SAS k 31.8.2021: 55 929,49 Euro

K bodu programu č.4: Správa dozornej rady za obdobie 2019-2021, MUDr. Bojdová, predseda dozornej
rady SAS
-

v úvode pripomenutie Dr.Mistríka, predchádzajúceho predsedu DR S.A.S.
informácia o prijatí nových stanov S.A.S. a SLS od 30.11.2020
bezproblémový priebeh korešpondenčných volieb do výboru a dozornej rady S.A.S. na volebné
obdobie do 2/2025
4/2021 SLS schválila Sekciu intervenčnej angiológie, voľby do výboru a DR sekcie prebehli
v súlade s novými stanovami S.A.S. SLS
za obdobie od posledného valného zhromaždenia bola činnosť výboru S.A.S. v súlade so
stanovami S.A.S. SLS a neboli zistené žiadne nedostatky, neboli riešené žiadne sťažnosti

K bodu programu č.5: Správa hlavného odborníka MZ SR pre angiológiu – MUDr.Džupina, PhD., MBA
Aktivity hlavného odborníka:
-

úprava štatistického zisťovania činnosti angio ambulancii – pridanie nových diagnóz a aktivít
od r 2022- zatiaľ nie jasné či zmena schválená a dotazníky budú zmenené
vytvorenie protokolu pre profylaxiu a liečbu VTE u Covid pacientov v spolupráci s SAS –
uverejnené na stránke SAS
angažovanie angiológa pri internom predoperačnom vyšetrení (ktorý pacient vyžaduje
angiologické vyšetrenie), plánované stretnutie na MZSR sa nezrealizovalo, aktivita zatiaľ stojí
spoločná aktivita s hematologickou spoločnosťou – aby sa predišlo stiahnutiu niektorých
LMWH zo slovenského trhu - úspešné
vyjadrenie k akreditácii pracovísk špecializačnej prípravy v odbore angiológia – stanovisko, že
postačujú 2 pracoviská (Ba a Ke), napriek tomu akreditačná komisia schválila 3 pracoviská
žiadosť od ÚDZS: návrh na odborníkov – konzultantov z odboru angiológia pre potreby
posudkov ÚDZS. Bol doplnený zoznam.
spoločná aktivita s Dr. Vaculom – žiadosť o zmenu indikačných obmedzení NOAK.
komunikácia s fi Stada ohľadom dostupnosti lieku Enelbin
v spolupráci s SAS návrh zmien dg do MKCh 2022 - nie je informácia o akceptovaní
vyjadrenie k novej koncepcii odboru rádiológia v spolupráci s SAS
vytvorenie zoznamu diagnóz pre indikačný zoznam kúpeľnej liečby – kedy angiológ môže
indikovať kúpeľnú liečbu
aktuálna sieť angiologických ambulancii – 50,95 lekárskeho miesta
bez zmeny na pozícii krajských odborníkov od posledného valného zhromaždenia

K bodu programu č.6: Rôzne

-

Dr.Dostálová informovala o participácii S.A.S. na 42.výročnej konferencii SSVPL 14.16.10.2021, blok S.A.S. a účasť na sekcii sestier

Hlasovanie členov SAS:
pri hlasovaní zúčastnených celkom 27 členov S.A.S. (po 30 min nie je potrebná nadpolovičná väčšina
členov)
-

Schválenie správy o činnosti SAS (Doc. Maďarič,PhD): Za 27, proti 0,zdržal sa 0
Schválenie správy o hospodárení (MUDr.Širila):
Za 27, proti 0, zdržal sa 0
Schválenie správy dozornej rady SAS (MUDr. Bojdová): Za 27, proti 0, zdržal sa 0

Ukončenie Zhromaždenia členov a poďakovanie za účasť.

Doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
prezident S.A.S. SLS

Doc. MUDr. D. Čelovská, PhD.
viceprezident S.A.S. SLS

Tále 23.9.2021

MUDr. I. Vacula, PhD.
vedecký sekretár S.A.S. SLS

MUDr. E. Bojdová
predseda dozornej rady S.A.S. SLS

Zapísal: MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.

