
 

1 
 

Novoročný príhovor prezidentky SSUMaMK 

 Milí členovia, partneri a podporovatelia Slovenskej odbornej spoločnosti pre urgentnú medicínu 
a medicínu katastrof, nechce sa mi veriť, že ďalší rok je za nami. Obzrime sa spolu za končiacim 
rokom 2018 a nahliadnime do pracovnej bilancie novozvoleného výboru a členov SSUMaMK. 

Ako dobre viete, od roku 2018 máme nový výbor pre funkčné obdobie 2018-2021. Novozvolený 
výbor sa od pôvodného líši „len kozmeticky“ – pribudli dvaja noví členovia a je zvolená celkom 
nová dozorná rada. V roku 2018 nový výbor zasadal dvakrát – v apríli a októbri 2018. Zápisnice 
sú dostupné na www.urgmed.sk. 

V apríli 2018 sme spolu s Občianskym združením  Hviezda života úspešne zorganizovali IX. 
ročník Stredoeurópskeho kongresu UM a MK vo Vyhniach; registrovaných bolo 298 účastníkov (o 
7 účastníkov viac ako bolo v roku 2017), z toho 124 lekárov a 174 nelekárskych účastníkov – 
zdravotníckych záchranárov, operátorov, zdravotných sestier, psychológov, študentov, hasičov, 
policajtov. Zahraniční účastníci boli z Česka, Rakúska, Maďarska, Arménska. Na kongrese 
odznelo 74 prednášok, z toho bolo 12 prezentovaných ako postery. Počas trojdňového podujatia 
sme zorganizovali štyri workshopy (Zdravotník na súde, Ultrazvuk v prednemocničnej 
neodkladnej starostlivosti, STEMI, Možnosti použitia Methoxyfluranu) s počtom vyše 90 
účastníkov. Celkové hodnotenie kongresu účastníkmi bolo v priemere 1,2. 

Ocenili sme medailami SLS kolegov MUDr. Ingrid Takáčovú, MPH a Bc. Jána Kušniráka 
z Horskej záchrannej služby a ďalším trom jubilujúcim kolegom sme poslali pozdravné listy.Výbor 
SSUMaMK ďalej udelil čestné členstvo SSUMaMK  riaditeľovi leteckej záchrannej služby 
v Budapešti, Dr. Lászsló Gorove, ktorý je medicínskym lídrom pre urgentnú medicínu a 
traumatológiu v Maďarsku a ktorý je naším stálym členom vedeckého výboru od roku 2009. 
Ocenili sme aj najlepšie publikácie z roku 2017.  

Garantovali sme viaceré odborné podujatia, aktívne sme spolupracovali na: 

• XX. ročník Colours of Sepsis v Ostrave (január 2018) 
• VII. ročník konferencie záchranárov IZS RESCUE DAY v Poprade (február 2018) 
• V. Majstrovstvá Slovenska v KPR (v rámci Rescue Lesnica 2018) 
• VIII.ročník medzinárodnej odbornej konferencie a súťaže záchranárskych posádok Lešť 

2018 (marec 2018) 
• XIV.Pelhřimovský podvečer (november 2018) 
• I. ročník Polytrauma kongres Košice (november-december 2018).   

Na kongrese lekárov prvého kontaktu Medicína pre prax v septembri 2018 v Bratislave sme mali 
urgentologický blok (V.Dobiáš, T.Bulíková, A.Dudeková).  

Spolu s odbornou spoločnosťou pre úrazovú chirurgiu a spoločnosťou akútnej a intenzívnej 
medicíny sme úspešne zorganizovali monotematický kongres: Polytrauma kongres Košice 
(november-december 2018). Ide o prvý ročník významného projektu (zucastnilo sa ho 250 
účastníkov), ktorý plánujeme ďalej rozvíjať (A. Gányovics, T. Bulíková, Ľ. Bajerovská, P. Kyseľ). 
Boli sme oslovení hlavným odborníkom pre úrazovú chirurgiu (doc. Gajdoš) k vzájomnej 
spolupráci pri vypracovaní triáže polytraumatizovaného pacienta, stretnutie zástupcov 
výboru  SSUMaMK a SSUCH na traumatologickom kongrese v Tatrách sa uskutočni  20. a 
21.  mája 2019. 

Sme hrdým a dlhoročným partnerom svetovej súťaže posádok zdravotníckych záchranných 
služieb Rallye Rejvíz. Odborne sme spolupracovali na prípravách 22. ročníka Rallye Rejvíz (máj 
2018).  

Podporili sme aktivity Slovenskej resuscitačnej rady. 
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Publikovali sme odborné články v časopisoch Urgentní medicína, Via practica, Cardiology letters, 
In Vitro. V mesiacoch október až december 2017 Európska resuscitačná rada organizovala 
pokračovanie štúdie o prednemocničnom zastavení obehu a resuscitácii EuReCa Two. 
Koordinátorom za Slovensko bol opäť MUDr. Š. Trenkler. Celoeurópske údaje sa spracovávajú 
a výsledky budú publikované v renomovanom časopise v roku 2019.  Okrem toho, tento rok boli 
publikované výsledky štúdie Reappropriate o etických otázkach resuscitácie, na ktorej sa 
zúčastnili aj slovenskí záchranári. Spoluautorom za Slovensko je členka výboru spoločnosti,  
MUDr. Monika Paulíková (Resuscitation 2018;132:112-119).  

Chystá sa tretie vydanie učebnice Prednemocničná urgentná medicína (Dobiáš a kolektív), ktoré 
bude rozšírené o veľmi žiadanú nemocničnú urgentnú medicínu, vrátane pediatrických špecifík. 
Táto publikácia sa s prispením vyše 25 spoluautorov stane neodmysliteľným pomocníkom 
každého urgentológa. Pri dodržaní termínov všetkými prispievateľmi by mala vyjsť v roku 2019. 

Z rozpracovaných úloh spomeniem zásadné: 

Požiadali sme MZ SR o vymenovanie nového hlavného odborníka pre UMaMK v snahe 
o skvalitnenie, zefektívnenie spolupráce a najmä komunikácie medzi hlavným odborníkom, MZ 
SR a našou odbornou spoločnosťou. Proces je v štádiu schvalovania. 

Pripravujeme aktualizáciu platných odborných odporúčaní. Máme preložené odporúčanie pre 
podchladenie a horskú medicínu a od nového roku preklad nájdete na našej webovej stránke 

V pozadí súčasne bežia viaceré projekty: 

• príprava X. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UM a MK vo Vyhniach (4.-6.4.2019) 
v spolupráci s OZ Hviezda života 

• spolupráca s kardiológmi na analýze zlej pozície Slovenska v európskej štatistike tzv. 
odvrátiteľných úmrtí. Analyzujeme STE-AKS, NSTE- AKS. 

• príprava II. ročníka Polytrauma kongres Košice (október 2019).  

Okrem stránky www.urgmed.sk  sme aj na fejsbuku, kde uverejňujeme aktuálne odborné 
i spoločenské aktivity. Pozývame všetkých členov i nečlenov k aktívnej účasti 
(www.facebook.com/ssumamk/  a  www.facebook.com/ groups/1680781618812170/).  

Ani vo volebnom období 2018 – 2021 si nemôžme dovoliť „odmäk“. Práve naopak. Práce je veľa 
aj na rok 2019 a ten, kto chce byť účastný a vie ponúknuť svoj čas, energiu a odborné riešenia, je 
vítaný a žiadaný viac ako inokedy. Pokiaľ máte chuť sa pridať, kontaktujte ktoréhokoľvek člena 
výboru (kontakty na výbor nájdete na stránke spoločnosti). Na našom webe nájdete kalendár 
slovenských, českých a európskych odborných podujatí nášho odboru na rok 2019.  

Milí kolegovia, v mene odbornej spoločnosti a v svojom mene Vám ďakujem za priazeň 
a spoluprácu a na prahu nového roku 2019 Vám prajem dobré zdravie, trpezlivosť, vieru v lepší 
život a aby ste našli radosť v pekných gestách. 

PF 2019! 

S úctou  

MUDr. Táňa Táňa Bulíková, PhD.    

Prezidentka SSUMaMK  

  

Čilistov, 1. január 2019 

https://www.facebook.com/groups/1680781618812170/
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