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Informácie & komentáre

13. riadna schôdza výboru SSAIM (7. volebné obdobie)
16. 5. 2018, Hotel Pošta, Jasná
Anestéziol. intenzívna med., 2018;7(1):34

Prítomní: Záhorec, Pauliny, Firment,
Onderčanin, Olejárová, Koutun,
Venglarčík, Krbila, Trenkler, Valky,
Romanová, Galková (12) ,
Ospravedlnený: Köppl (1)
Dozorná rada: Grochová, Macková,
Szeghy (3)
Úvod: Otvorenie a kontrola zápisnice z 12. výboru SSAIM z WF Vysoké
Tatry 14. 2. 2018 (Záhorec, Pauliny). Na
úvod výbor prerokoval prípravu a organizáciu XXV. Kongresu SSAIM Jasná, 2018
(Záhorec, Pauliny):
•	4 generálni partneri, 5 minisympózií,
240 registrovaných online, 70 prednášok
•	spoločenský program − scenár slávnostného otvorenia, spoločenské večere, hostia
•	vedecký program − predsedníctva,
počty prednášok, zahraničné prednášky, kredity
•	plenárna schôdza SSAIM − vyhodnotenie 7. volebného obdobia, sobota
19. 5.
•	najlepšia publikácia za rok 2017,
vyhlásenie − Malatinského cena
(Romanová, Galková)
•	zborník k 25. kongresu SSAIM – vyhodnotenie (Romanová)
Výbor podporil aktívnu účasť na
EuroAnesthesia Kodaň − výstavný stánok
SSAIM v Nationalvillage jún 2018, zodp.
Grochová, Trenkler, propagačné materiály, oganiz. príprava.
Uznesenie 91/7: Delegácia 25.
kongres ČSARIM sept 2018 − delegácia SSAIM − návrhy (Onderčanin,
Romanová, Galková, Valky)
Výbor prerokoval pripravený
štatút a zásady na udeľovanie grantov,
na schválenie predložený doc. Záhorcom
− len člen SSAIM, Granty SSAIM − šta-

tút grantov SSAIM − vyhlásenie na 25.
Kongrese pri otvorení. Podporované
multicentrické štúdie. Formuláre na
stránke SSAIM (Firment, Záhorec).
Uznesenie 92/7: Výbor ukladá
prezidentovi SSAIM doc. Záhorcovi prerokovať s právnym odborom SLS Štatút
udeľovania grantov, termín: do konca
júna 2018, pripomienky ku štatútu do
konca mája 2018
CUP 8. − 9. 11. 2018, Bratislava,
h. Lindner, aktívnu účasť nahlásiť do 8. 10.
2018, vedecký výbor: Pauliny, Olejárová,
Kӧppl, Macková, Koutun, Záhorec. Témy:
poresuscitačná starostlivosť, dlhodobá intenzívna starostlivosť, paliatívna
medicína, kvalita života po ICU, rehabilitácia, psychológia. Etické, legislatívne, ekonomické, prevádzkové problémy
intenzívnej medicíny na lôžkach OAIM
a problematika dlhodobej IS. Príprava
programu, témy
XXI. WF 2019 sa bude konať v hoteli Patria, Štrbské Pleso v dňoch 14. − 15.
2. 2019. Témy: ŽOK, trauma, krv, transfúzna terapia, imunitný systém a kritické
stavy, imunomodulácia, hematologická
problematika, hemostáza, trombóza.
Prihlasovanie aktívnej účasti na webovej
stránke do 20. 1. 2019. Príprava programu, témy
XXVI. Kongres SSAIM, termín 16.
− 18. máj 2019, miesto, téma: komplikácie
v anestézii a intenzívnej medicíne
Výbor prerokoval odporúčania
SSAIM pre výkon anestézie ŠDLP predkladané prípravnou skupinou Firment,
Grochová, Trenkler. Po zapracovaní pripomienok sa o návrhu bude hlasovať per
rollam
Uznesenie 93/7: Výbor prerokoval odporúčania SSAIM − Teplotný
manažment anestézovaného pacienta –
prevencia nežiaducej hypotermie v perioperačnom období (Záhorec, Hitka). Po

zapracovaní pripomienok sa o návrhu
bude hlasovať per rollam do konca mája
2018.
Výbor berie na vedomie prípravu
ČS odporúčaní 2018 ŽOK pri PPH.
Uznesenie 94/7: Na návrh Sekcie
detskej anestézie − Memoriál Petra
Gašparca − bude podujatie zaradené do
Kalendára podujatí SSAIM na jeseň 2018.
Webová stránka SSAIM − inovácie,
bezpečnosť stránky referoval Pauliny,
správca Dr. Mezey
Príprava volieb do výboru SSAIM
na 8. volebné obdobie 2019 – 2022
(Pauliny, Grochová)
Uznesenie 95/7: Výzva do volieb
výboru SSAIM na nadchádzajúce volebné obdobie bude uverejnená do 30. septembra 2018 na stránke SSAIM, zodp.
Pauliny, Mezey
Aktivity SKARA v BSK − BAKRA,
referoval Venglarčík, Firment
Prípravu časopisu SSAIM AIM
2018, prvé číslo – výber článkov, edičný
plán referovala Galková
Diskusia: Členstvo mladých,
zvýšiť aktivitu a spoluprácu s kolegami,
členmi SSAIM do 35 rokov.
Uznesenie 96/7: Výbor prijal prehľad štatistiky a stav odboru AIM za rok
2017 podľa výročnej správy o bezpečnosti
vypracovanej dozornou radou – referovala M. Grochová. Výbor zobral na vedomie Správu dozornej rady o činnosti
SSAIM za roky 2015 − 2018 – referovala
M. Grochová.
Záver: Nasledujúca schôdza
výboru SSAIM sa uskutoční predvečer
CUP Bratislava 7. 11. 2018.

Anestéziológia a intenzívna medicína | 2018;7(1) | www.solen.sk

Zapísala:
MUDr. Katarína Galková, PhD.
Overil: MUDr. Jozef Valky, PhD.
V Jasnej 16. mája 2018

