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V dňoch 5. – 7. apríla 2018 sa uskutočnil 22. ročník pravidelného výročného slovenského kongresu cievnych
chirurgov s medzinárodnou účasťou.
Predchádzajúci 21. ročník bol venovaný
20. výročiu založenia a existencie prvého
slovenského samostatného špecializovaného lôžkového oddelenia a súčasne klinického, výučbového pracoviska,
Kliniky cievnej chirurgie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. (NÚSCH)
v Bratislave. Nad kongresom preto prevzali záštitu viaceré popredné osobnosti slovenskej medicíny a zdravotníctva:
minister zdravotníctva pán JUDr. Ing.
Tomáš Drucker, rektor SZU pán prof.
MUDr. Peter Šimko, CSc., dekanka
Lekárskej fakulty SZU pani prof. MUDr.
Anna Remková, DrSc. a generálny riaditeľ NÚSCH, a.s. pán Ing. Mongi Msolly,
MBA. Pani dekanka sa osobne zúčastnila
otvorenia kongresu a poctila náš kongres
svojím pekným príhovorom. Založenie
a fungovanie tohto špičkového pracoviska malo veľký vplyv na vzrast úrovne
slovenskej cievnej chirurgie v ďalšom
období a odštartovalo postupné etablovanie ďalších samostatných špecializovaných lôžkových oddelení po celom
Slovensku. V súčasnosti máme v SR spolu
deväť takýchto pracovísk, ktoré dokazujú
opodstatnenosť svojej existencie vysokou
úrovňou preventívno-liečebnej starostlivosti, publikačnej a prednáškovej činnosti
a ďalších aktivít. Tri pracoviská majú štatút kliniky (SZU a NÚSCH, a.s. Bratislava,
LF UPJŠ a VÚSCH, a.s. Košice a Katolícka
univerzita a ÚVN Ružomberok).
Tradičný výročný Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou
účasťou sa uskutočňuje pravidelne každoročne a plní funkciu predovšetkým
pravidelného stretnutia cievnych chirur-

gov zo Slovenska aj zo zahraničia, spolu
s lekármi iných medicínskych odborov,
ktorí majú blízko k vaskulárnej problematike. Vytvorila sa tak jednoznačná tradícia, veď začiatkom apríla 2018 sa stretávame už po 22.-krát. Kongresy sa stali
veľmi populárnymi a všeobecne obľúbenými, registrovaná účasť sa pohybuje
medzi 200 až 300 účastníkmi. Čo je dôvodom takejto popularity? Spomedzi viacerých dôvodov treba vymenovať účasť
popredných odborníkov zo Slovenska aj
Českej republiky, prípadne ďalších krajín, príjemné horské prostredie, dokonalá organizácia v posledných rokoch
umocnená profesionalitou spoločnosti
Farmi-Profi a odborný program výberom
tém prezentácií akoby ušitý na mieru
aktuálnym potrebám cievnych chirurgov
v praxi. Veľmi atraktívne sú každoročné
ultrasonografické workshopy uskutočňované za prítomnosti kvalitných lektorov zo SR aj ČR, vynikajúco organizačne
zabezpečované vďaka obetavosti MUDr.
Františka Žernovického Jr. a firiem, ktoré
poskytujú sonografické prístroje. Veľkým
magnetom je už tradične organizovaná
sekcia zdravotných sestier pracujúcich
v oblasti cievnej chirurgie a príbuzných
odboroch a Sekcia mladých cievnych chirurgov a vaskulárnych špecialistov. Popri
pravidelných výročných celoštátnych
kongresoch naša spoločnosť organizuje
raz do roka aj monotematické konferencie, organizované klinikami a oddeleniami cievnej chirurgie v jednotlivých
regiónoch.
Vlani bol Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou
venovaný ústrednej téme, ktorou bolo
20. výročie založenia prvého samostatného špecializovaného a výukového pracoviska na Slovensku, Kliniky
cievnej chirurgie Lekárskej fakulty
Slovenskej zdravotníckej univerzity
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a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, a. s. Význam
tohto jubilea podčiarkla aj skutočnosť,
že nad naším kongresom prevzali záštitu
poprední dejatelia z oblasti zdravotníctva
a zdravotníckeho školstva na Slovensku:
minister zdravotníctva SR pán JUDr. Ing.
Tomáš Drucker, rektor SZU pán profesor
Peter Šimko, dekan LF SZU pani profesorka Anna Remková aj generálny riaditeľ
NÚSCH, a. s. v Bratislave pán Ing. Mongi
Msolly. Niet pochýb o tom, že Klinika
cievnej chirurgie v Bratislave zohrala dominantnú úlohu vo vývoji modernej cievnej chirurgie na Slovensku. V súčasnosti,
žiaľ, prežíva toto pracovisko smutnú fázu
svojho vývoja.
Dnes máme na Slovensku deväť
samostatných špecializovaných cievno-chirurgických pracovísk, ktoré majú
svoju viac ako 10-ročnú históriu, každé
z nich má svoj špecifický príbeh a svoj
podiel na zabezpečení kvalitnej zdravotnej starostlivosti v odbore cievna
chirurgia. Úroveň prezentácií zástupcov
jednotlivých slovenských cievno-chirurgických pracovísk z roka na rok stúpa
a hovorí sama za seba. Treba zdôrazniť
potešiteľnú publikačnú činnosť viacerých
cievnych chirurgov SR, ktorá vyvrcholila vydaním cievno-chirurgickej časti
4. dielu veľkolepej publikácie „Princípy
chirurgie“. Na takmer 500 stranách
vznikol tak veľmi kvalitný odborný text,
ktorý najviac oceňujú mladí adepti cievnej chirurgie.
Koncom r. 2017 bol ministrom
zdravotníctva SR T. Druckerom vymenovaný nový hlavný odborník MZ SR
pre odbor cievna chirurgia, ktorým sa
stal primár oddelenia cievnej chirurgie
v Nitre MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.
Blahoželám mu aj na tomto mieste k tejto
funkcii, ktorá je však aj veľkým záväzkom
do budúcnosti, pretože ho čaká popri
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jeho obvyklých povinnostiach intenzívna práca v záujme zlepšovania pozície
cievnej chirurgie v rámci nášho zdravotného systému. Predovšetkým však je
nevyhnutné to, čo sa doteraz nepodarilo:
presadenie prístupu cievnych chirurgov
k endovaskulárnej liečbe cievnych ochorení a legalizácia vykonávania ultrasonografickej diagnostiky aj ako súčasti
viacerých terapeutických postupov.
Slovenskí cievni chirurgovia majú v súčasnosti možnosť organizačne
sa združovať v Slovenskej spoločnosti
cievnej chirurgie (SSCCH), organizačnej
zložke Slovenskej lekárskej spoločnosti. Spoločnosť vznikla v r. 2001 na pôde
Sekcie cievnej chirurgie Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS (založenej
v r. 1998). V tomto roku si teda môžeme
pripomenúť už 20-ročné trvanie organizovanej činnosti slovenských cievnych
chirurgov. V súčasnosti má naša spoločnosť viac ako 130 členov, z ktorých veľká
časť je pomerne aktívna. V začiatkoch
našej organizovanej odbornej činnosti
cievni chirurgovia pomerne úzko spolupracovali s angiológmi, združenými
v Slovenskej angiologickej spoločnosti
(SAS). Početní cievni chirurgovia tvorili
a aj naďalej tvoria veľkú časť členskej základne SAS a veľa rokov ju pomáhali budovať. V posledných rokoch sa angiológovia vydávajú inou cestou a ich spoločnosť už nejaví veľký záujem o spoluprácu
s cievnymi chirurgmi. Pevne verím, že
tento trend je len dočasný, pretože naše
spoločnosti aj medicínske odbornosti sú
svojím spôsobom „odsúdené“ na spoluprácu vzhľadom na veľmi príbuznú problematiku, ktorej sa zástupcovia týchto
odborov venujú.
Na tomto mieste by som veľmi
rád apeloval na mladých adeptov cievnej
chirurgie a členskú základňu Slovenskej
spoločnosti cievnej chirurgie. Mnohí
adepti odboru a mladí začínajúci cievni chirurgovia sa dosiaľ nestali členmi
SSCCH. Ochudobňujú tak sami seba nedostatočným prístupom k informáciám,
ktoré môžu získavať rôznym spôsobom
a o ďalšie významné benefity (sledovaním
webovej stránky spoločnosti, ktorá má
veľmi dobrú úroveň, účasťou na celoštátnych kongresoch aj monotematických
konferenciách, možnosťou čerpať študijné a cestovné granty na domácich aj

zahraničných pracoviskách a odborných
podujatiach v zahraničí a mnohé ďalšie).
Ďalej by som chcel znova zdôrazniť veľký význam organizovanosti slovenských
cievnych chirurgov a adeptov odboru
v Európskej spoločnosti cievnej chirurgie (ESVS, European Society of Vascular
Surgery), z čoho takisto plynú viaceré
benefity pre jej členov, predovšetkým
však získavanie predplatného časopisu vynikajúcej kvality EJVES (European
Journal of Vascular and Endovascuklar
Surgery) v rámci členského poplatku,
ktorý je veľmi prijateľný.
V r. 2018 sa končí 4-ročné funkčné obdobie výboru Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie a všetkých nás
čakajú voľby nového výboru a revíznej
komisie (tieto v súčasnosti prebiehajú
korešpondenčnou formou). Verím, že
v tohoročných voľbách sa prejaví uvedomelosť členskej základne a v porovnaní
s predchádzajúcimi voľbami v r. 2014 sa
zmenia najmä dve skutočnosti: výrazne
sa zvýši podiel voličov spomedzi členov
spoločnosti (v r. 2014 volili 33 členovia zo
120, čo predstavovalo 27 % členskej základne). Ďalej je potrebné, aby sa zlepšil
výber kandidátov do výboru a revíznej
komisie. Je potrebné voliť ozaj kvalitných
predstaviteľov odboru cievna chirurgia, u ktorých je záruka dobrej práce vo
výbore. V súčasnom výbore totiž jeho
veľká časť nielen že je pasívna, ale navyše počas celého štvorročného obdobia
niektorí jeho členovia vyvíjali činnosť,
ktorá narúšala prácu výboru ako celku.
Poslaním výboru SSCCH musí byť snaha
o skvalitňovanie výsledkov práce v odbore, presadzovanie zlepšovania pozície
cievnej chirurgie v rámci nášho zdravotného systému, boj o možnosť prístupu
k sonografickej diagnostike a endovaskulárnej liečbe. Pracovnými metódami
členov výboru nesmú byť intrigy, hašterenie a žabo-myšie vojny, znemožňujúce
efektivitu práce výboru.
Organizátorom XXII. Slovenského
kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou v apríli 2018 bola ako
zvyčajne Slovenská spoločnosť cievnej
chirurgie, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti, prezidentom kongresu bol prof.
MUDr. Vladimír Šefránek, PhD., ktorý je
súčasne do konca funkčného obdobia aj
prezidentom odbornej spoločnosti. Veľký
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podiel na dokonalej organizácii a kvalitnej úrovni podujatia mal aj lokálny organizátor primár MUDr. František Rusňák,
prednosta Kliniky cievnej chirurgie ÚVN
v Ružomberku a vedecký sekretár – primár oddelenia cievnej chirurgie FNsP
v Nitre a od r. 2017 hlavný odborník MZ
SR pre cievnu chirurgiu MUDr. Peter
Mondek, PhD., MSc. Už po tretíkrát bola
organizáciou kongresu poverená profesionálna spoločnosť Farmi-Profi, s. r. o.
Tento sviatok cievnych chirurgov a všetkých lekárov, zaujímajúcich sa
o vaskulárnu problematiku sa už po 13.
raz uskutočnil v Demänovskej doline neďaleko Liptovského Mikuláša, opakovane
v hoteli Družba. Tento štvorhviezdičkový
hotel vytvoril kongresu dôstojný rámec
po stránke odborného vedeckého rokovania, spoločenského vyžitia, hotelových
služieb – ubytovania a stravovania. Je
potrebné vysoko hodnotiť vysokú účasť
280 registrovaných účastníkov, vynikajúci ohlas zúčastnených, vysoký počet prednášok, publikovanie všetkých
abstraktov prednášok v kongresovom
bulletine, na internetovej stránke spoločnosti www.sscch.sk aj na vzdelávacom portáli www.meditrend.sk. Päťnásť
vybraných abstraktov najhodnotnejších
prednášok vedeckého rokovania tejto
konferencie môžete nájsť aj v tomto čísle
časopisu Vaskulárna medicína vydavateľstva Solen.
Pozitívom kongresu už tradične
bola sesterská sekcia, na ktorej odznelo dosiaľ najvyšší počet 14 prednášok
sestier pracujúcich na oddeleniach cievnej chirurgie a vaskulárnej rádiológie
v SR aj ČR. Ako tradične sa uskutočnil
workshop „Základy ultrasonografie pre
cievnych chirurgov“ venovaný použitiu ultrazvuku v diagnostike aj liečbe
v cievnej chirurgii. Workshop viedli traja vynikajúci a vysoko erudovaní
lektori: doc. MUDr. Dalibor Musil, PhD.
z Olomouca v ČR, a ďalej dvaja poprední
slovenskí odborníci vo vaskulárnej sonografii primár MUDr. Jozef Beňačka, CSc.
z Piešťan a MUDr. František Žernovický
Jr. z Kliniky cievnej chirurgie v Bratislave.
Workshop bol venovaný trom okruhom
otázok: 1. Optimálne nastavenie sonografického prístroja, 2. USG navigované
punkcie a drenáže a 3. Sonografia aorty,
jej vetiev a aortoiliackého riečiska.
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Rokovacími jazykmi kongresu
bola slovenčina, čeština a angličtina. Na
kongrese odoznelo 44 prednášok lekárov
v 6 sekciách, z ktorých 2 boli podporené
vzdelávacími grantmi partnerských spoločností. Ako už bolo uvedené, odznel mimoriadne vysoký počet prednášok sestier
(14). Na kongrese bolo znovu možné uverejniť elektronický poster, čo nevyužil
ani jeden autor. Ozdobou a odborným
obohatením podujatia bola ako zvyčajne
bohatá aktívna účasť českých prednášateľov, mali sme možnosť vypočuť si 16
väčšinou výborných prednášok našich
priateľov z druhej strany rieky Morava.
Jednu prednášku mal autor z Rakúska.
Zvyšných 27 prednášok prednášali slovenskí autori. Súčasťou kongresu bola výstava
vystavovateľov z oblasti medicínskej technológie a farmakoterapie, celkový počet
partnerov kongresu bol 24. Generálnym
partnerom kongresu bola spoločnosť
Servier Slovensko, hlavným partnerom
spoločnosť Alfasigma. Ďalšie sekcie kongresu boli venované: ochoreniam aorty
a jej vetiev, obliterujúcim a aneuryzmatickým ochoreniam končatín, liečbe ochorení supraaortových vetiev a nakoniec
dve posledné sekcie boli nazvané Varia I.
a Varia II. Vďaka menšiemu počtu predná-

šok, mimoriadnej disciplíne prednášateľov
a dôslednému dodržiavaniu časových limitov predsedníctvom jednotlivých sekcií bola možná bohatá a vecná diskusia,
ktorá veľmi obohatila kongres. Pre nezáujem mladých kolegov do vedeckého
rokovania nebola, žiaľ, zaradená sekcia
mladých cievnych chirurgov, ktorá má
už na našich kongresoch svoju tradíciu.
Sklamaním bolo veľmi slabé zastúpenie
prednášateľov z Kliniky cievnej chirurgie
LF SZU a NÚSCH, a.s. v Bratislave (odznela
jedna prednáška a ďalšia bola súčasťou
sekcie podporenej vzdelávacím grantom
partnerskej společnosti). Toto pracovisko
ako vlajková loď slovenskej cievnej chirurgie dosiaľ patrilo vždy medzi hlavných
organizátorov našich kongresov. Počet
prednášok autorov z bratislavskej kliniky
nebol nikdy nižší ako päť. Dnes sa v podstate ocitla Klinika cievnej chirurgie LF
SZU a NÚSCH, a.s. na chvoste slovenských oddelení cievnej chirurgie. Táto
náhla zmena zodpovedá aj odbornému
a ľudskému úpadku spomínaného pracoviska, čo súvisí s tým, že vedenie kliniky
sa dostatočne nevenuje odbornému rastu
a výchove mladých lekárov.
V priebehu kongresu sa uskutočnilo aj zasadnutie výboru Slovenskej spoloč-
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nosti cievnej chirurgie, hlavného odborníka MZ SR s krajskými odborníkmi pre
cievnu chirurgiu, ako aj plenárna schôdza
spoločnosti hodnotiaca uplynulé 4-ročné
funkčné obdobie výboru a spoločnosti.
Tematika prezentácií na kongrese
bola zvolená veľmi dobre s prihliadnutím
k moderným trendom v cievnej chirurgii,
ako aj problémom súčasnej slovenskej
cievnej chirurgie a vaskulárnej medicíny.
Na záver treba povedať, že XXII.
Slovenský kongres cievnej chirurgie
s medzinárodnou účasťou mal tradične
veľmi vysokú odbornú a spoločenskú úroveň, bol tradične perfektne organizačne
pripravený a zabezpečený. Organizačný
výbor kongresu sa chce na tomto mieste
poďakovať významnej pomoci spoločnosti Farmi-Profi, ktorá zabezpečila profesionálnu organizáciu a celkový rámec
kongresu. Ďakujeme súčasne všetkým
partnerom a vystavovateľom, bez pomoci
ktorých by nebolo možné usporiadať kongres na takej vynikajúcej úrovni.
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