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Odborné podujatia	  október- december 2013: 
 
10. - 12. 10. 2013               Bratislava, Nová	  budova	  SND:  
                                                   XVIII. Kongres Slovenskej	  kardiologickej	  spoločnosti 
                                                   Slovenská	  hypertenziologická	  spoločnosť	  prezentuje	  blok	   
                                                   prednášok	  na	  tému: „ESH/ESC	  vydali	  nové	  odporúčania	   
                                                   manažmentu	  artériovej	  hypertenzie	  2013“. 
 
august-október	  2013:	  	  	  	  výbor	  SHS	  je	  zodpovedný	  za	  preklad	  	  “vreckovej	  formy“	   
                                                  2013	  ESH/ESC	  odporúčaní	  pre	  hypertenziu 
                                                  a napísanie Komentára	  k odporúčaniam.   
                                                  Na	  výbore	  SKS	  boli	  schválení	  autori	  komentára:	  S.	  Filipová,	   
                                                  A.Dukát,	  D.	  Škultétyová. Materiály	  budú	  publikované          
                                                  v časopise	  Cardiology	  Letters.    
 
 
Odborné	  podujatia	  v roku 2014,	  kde	  bude	  prezentovaná	  problematika	  
artériovej	  hypertenzie	  : 
 
9. - 11. 2. 2014                     Štrbské	  Pleso:	   
                                                   7.	  Tatranské	  kardiologické	  dni 
 
                                                   Hlavné	  podujatia	  SHS	  v roku 2014: 
10. - 12. 4. 2014                  Bratislava, hotel Holliday Inn: 
                                                   XXIX. Kongres Slovenskej hypertenziologickej                 
                                                   spoločnosti	   
a 12. – 13. 4. 2014              5.	  Škola	  hypertenzie	  SHS	  	  	  	  	   
                                                   Informácia	  je	  už	  dostupná	  na	  webovej	  stránke	  SHS:	  	   
                                                   www.hypertenzia.org. 
                                                   Všetky	  prihlášky	  k aktívnej/pasívnej	  účasti a text abstraktov   
                                                    sa	  uskutočnia	  iba cez	  webovskú	  stránku SHS.  
 
4. – 7. 5. 2014                        Melbourne,  Austrália: 
                                                    Svetový	  kardiologický	  kongres 
 
                                                   Hlavné	  podujatie	  ESH,	   ktorej	  sme	  kolektívnym	  členom: 
13. – 16. 6. 2014                  Atény,	  Grécko:	  	   
                                                    spojený	  kongres	  ESH  a ISH (European Society  of  Hypertension 
                                                    and International Society of  Hypertension) 
                                                    SHS	  podporí	  aktívnych	  účastníkov	  kongresu  
                                                    z edukačného	  grantu	  SHS. 
 

http://www.hypertenzia.org/


30. 8.- 3. 9. 2014                  Barcelona,	  Španielsko: 
                                                    Európsky	  kardiologický	  kongres 
 
september  2014:                Varna, Bulharsko: 
                                                    ESH	  Škola	  hypertenzie 
                                                    Predpokladaný	  termín je september 2014. Bližšie	   informácie	  budú	   
                                                    uverejnené na webovskej stránke	  SHS.  Prihlášky	  môžu	  posielať	   
                                                    členovia	  SHS	  (priložený	  profesionálny	  životopis	  a zoznam	  prednášok	   
                                                    a publikácií	  v oblasti	  hypertenzie)	  na	  adresu	  vedeckej	  sekretárky	   
                                                    SHS.. 
 
 
Ďalšie	  informácie: 
 

(1) Výbor	   Slovenskej	   kardiologickej	   spoločnosti	   na svojom	   zasadnutí	   v júni	   2013	   spolu 
s redakčnou	   radou	   Cardiology	   Letters rozhodol,	   že	   sa	   na	   stránkach	   časopisu	   nebudú	  
ďalej	  publikovať	  plné	  znenia	  zápisníc zo	  zasadnutí	  výborov	  SKS	  a SHS z ekonomických	  
dôvodov.	  Obe	  spoločnosti	  však	  svoje	  zápisnice	  budú	  ďalej	   	  zverejňovať	  na	  svojich	  we-
bovských stránkach. 
 

(2) Sledujte aktuálne	   informácie	  Slovenskej	  hypertenziologickej	   spoločnosti na	  našej	  
webovskej	  stránke:	  www.hypertenzia.org.  

 
(3) Sledujte	   informácie	   	  Európskej	  hypertenziologickej	  spoločnosti (odborné	  podujatia, 

odporúčania,	   edukačné	   materiály,	   informácie	   o vyhlásených	   výskumných	   grantoch,	  
informácie	   o Centrách	   excelentnosti	   ESH)	   na	   webovskej	   stránke	   Európskej	   hyperten-
ziologickej	  spoločnosti:	  www.eshonline.org. 

 
(4) Vyzývame	  	  členov	  SHS,	   pracujúcich	  	  na	  univerzitných	  	  pracoviskách	  a v kardiocentrách,	  

aby	  iniciovali	  kandidatúry	  svojich	  pracovísk	  	  na	  získanie európskeho	  certifikátu  „ESH 
centrum excelencie pre hypertenziu“. Podmienky	  pre	  udelenie	  ESH	  CE	  sú	  zverejnené	  
na stránke	  www.eshonline.org.  Splnenie podmienok na získanie	   uvedeného	   certifi-
kátu	  je	  náročné,	  ale	  po	  jeho	  získaní	  	  sa	  zlepšia	  možnosti	  	  účasti	  pracoviska	  na	  význam-
ných	  projektoch,  nadväzovania spolupráce s pracoviskmi v zahraničí	  a tiež	  aj	  možnosť	  
vykonávať	  špecializované	  diagnostické	  a liečebné	  postupy	  preplácané	  našimi	   	  zdravot-
nými	  poisťovňami. 

 
 
 
Tešíme	  sa	  na	  spoluprácu a na	  spoločné	  stretnutia. 

                                                              
 
MUDr.	  Dana	  Škultétyová,	  PhD.,	  FESC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Doc.	  MUDr.	  Slavomíra	  Filiopová,	  CSc.,	  FESC 
vedecká	  sekretárka	  SHS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  prezidentka	  SHS 
 
 
V Bratislave,	  3.	  októbra	  2013 

http://www.hypertenzia.org/
http://www.eshonline.org/
http://www.eshonline.org/

