Úvodné slovo

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

pomaly sa blíži koniec 7. volebného obdobia a výbor odbornej spoločnosti začal
bilancovať a rekapitulovať svoju činnosť. Na kongrese SSAIM v Jasnej Dozorná rada prezentovala Výročnú správu o dianí v našej odbornej spoločnosti počas tohto volebného
obdobia. Novinky sa týkajú odbornej, vzdelávacej a usmerňovacej (menej organizačnej) sféry
v rámci nášho anestéziologického časopriestoru. Udialo sa málo, alebo veľa? Posúďte sami.
Počas tohto volebného obdobia boli vydané:
• odporúčania na subarachnoidálne podávanie sufentanilu,
• odporúčania na používanie HAES-u,
• odporúčania o bezpečnej manipulácii s liekmi podľa EDA a UEMS.
Finalizuje sa odporúčanie o anestézii v detskom veku, o teplotnom manažmente
a riešení hypotermie počas anestézie. Obdobie sa ukončí usmernením pre podmienky, za
akých sa smie podávať anestézia.
Pod záštitou SSAIM bolo zorganizovaných 53 odborných podujatí. Okrem každoročných
nosných podujatí spoločnosti ako sú Kongres slovenských anestéziológov, Wintefórum a CUP,
boli organizované medzinárodné odborné podujatia ako Novozámocké dni, Hálkove dni, pre
najmladších anestéziológov vzdelávacie kurzy ISIA, ďalší ročník vzdelávacieho cyklu CEEA,
Banskobystrické dni AIM. V jednotlivých krajoch sa anestéziológovia stretávali na regionálnych
seminároch, ako sú Lúčanského memoriál, Klimov deň. Pomerne často sa organizovali monotematické podujatia ako Stretnutie anestéziológov/expertov v Bystrej, Vígľaši, Beladiciach, Belej...
Pri výbore spoločnosti aktívne pracovalo niekoľko sekcií: aktívna sekcia pre bezpečnosť, sekcia pre pediatrickú anestéziu, sekcia pre kardioanestéziu, sekcia regionálnej
anestézie SKARA, ktorá zastupuje Slovensko v ESRA. Výbor skoordinoval zapojenie sa anestéziologických pracovísk do multicentrických štúdií: OBAAMA, EPIC III, EuReCa, DecubICUs.
Nezabudli sme ani na mladých anestéziológov. Okrem ISIA kurzov dostali každoročne osobitný priestor na kongrese SSAIM vytvorením špeciálnych blokov Mladí anestéziológovia. V tomto bloku si mohli porovnať svoj odborný rast a prezentovať pohľad
mladých anestéziológov na naše problémy. Najlepších autorov a ich príspevky ohodnotila
porota finančným ocenením a vyhlásením najlepšej prednášky.
Počas tohto obdobia bola vytvorená a dvakrát udelená cena za najlepšiu odbornú publikáciu. Cena nesie meno Jozefa Malatinského, lekára, ktorý pracoval na klinike anestéziológie
na Kramároch, v totalitných rokoch minulého storočia publikoval v zahraničných časopisoch odborné články. Ceny boli udelené MUDr. Pavlovi Tӧrӧkovi a kolektívu za publikáciu
Transport kriticky chorého pacienta a za rok 2017 MUDr. Štefanovi Trenklerovi za publikačný
podiel pri tvorbe odporúčaní a článok v časopise European Journal of Anesthesiology: The
European Board of Anaesthesiology recommendations for safe medication practice.
Časopis SSAIM Anestéziológia a intenzívna medicína vychádzal 2x ročne, objavili
sa v ňom aj v našom prostredí zriedkavejšie originálne práce, popri prínosných súborných
prácach. V časopise sa objavili inovované odporúčania pre život ohrozujúce krvácanie,
odporúčania pre sepsu. Pravidelný je právny a historický seriál.
Kurzy CEEA a Kongres SSAIM majú svoje periodické publikácie, ktorou sú knižné
zborníky nazývané Novinky v anestéziológii a intenzívnej medicíne. Nosné podujatia pravidelne vydávajú elektronické súbory prednášok. Všetky publikácie majú ISBN.
Zdá sa vám, že je to málo? Potom máte šancu zapojiť sa do rozmanitej činnosti odboru.
Je pred nami nové volebné obdobie a každý kto má záujem, ochotu a sily zlepšiť chod našej
odbornej spoločnosti sa môže prihlásiť u vedeckého sekretára ako kandidát do nového výboru.
Pekné leto, veľa oddychu a chvíľ s ľuďmi, s ktorými vás to baví, želá
MUDr. Katarína Galková, PhD.
šéfredaktorka časopisu Anestéziológia a intenzívna medicína
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