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Stratégia rozvoja SSAIM, príspevok
k programovému vyhláseniu nového výboru SSAIM
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Vážení členovia SSAIM, vážené kolegyne a kolegovia,
v januári 2015 začal svoju činnosť novozvolený 13-členný výbor SSAIM, ktorý sa etabloval
na základe vašich hlasov z korešpondenčných
volieb z konca roku 2014. Slovenská spoločnosť
anestéziológie a intenzívnej medicíny tým začala
svoje 7. volebné obdobie.
Aké sú plány a aké predsavzatia? Radi by
sme do činnosti priniesli niečo nové, motivujúce,
inšpirujúce a plodné, aby vynaložená námaha
nevyšla nazmar. Súčasné zložité obdobie v oblasti zdravotníctva, postgraduálneho a kontinuálneho vzdelávania nepraje novým iniciatívam.
Napriek týmto nežičlivým podmienkam sa budeme všetci vo výbore a dozornej rade snažiť
posunúť náš odbor dopredu, sprostredkovať
nové vedomosti, nové fakty smerom k vám –
širokej odbornej verejnosti. Chceme zabezpečiť,
aby sa nové liečebné a diagnostické postupy
rýchlo zaviedli do klinickej praxe. Cieľom je, aby
sa zvyšovala kvalita zdravotnej starostlivosti AIM.
Ako naplniť tieto ciele? Napriek demotivujúcej atmosfére si vás všetkých dovoľujem požiadať
o pozitívny postoj, o vyššiu aktivitu v rámci SSAIM.
Cieľom je otvorenie nových možností na spoluprácu a realizáciu anestéziológov, výmenu skúseností
na prospech vlastnej odbornej spoločnosti. Veľké
nádeje vkladáme do mladých kolegov. Boli by sme
radi, keby všetci noví adepti nášho odboru, všetci
lekári, ktorí sa rozhodli pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu, boli členmi odbornej spoločnosti
– SSAIM. Prosím, zistite na vašich pracoviskách, aký
je stav, koľko kolegov je, respektíve nie je členom
svojej stavovskej organizácie určenej na kontinuálne vzdelávanie a ochranu našej profesie.
Hrdosť a dôstojnosť, obetavosť, pokora, rozhodnosť, múdrosť, skromnosť a statočnosť sú
charakterové atribúty väčšiny anestéziológov
a intenzivistov. Bola by škoda tento potenciál
nevyužiť. Náš odbor sa rozkošatel do takých
rozmerov, že nie je možné ho celý a úplne vedomostne ovládať. Je potrebné a nutné, aby
špecialisti v jednej oblasti odovzdávali svoje
vedomosti a skúsenosti svojim kolegom – na to
slúžia kongresy a sympózia, ktoré organizujeme.

Tabuľ ka 1. Odborné komisie pri výbore SSAIM
Komisie SSAIM

Zodpovední

Programová

Záhorec, Paulíny

Metodická

Firment, Romanová

Etická a legislatívna

Koutun, Olejárová

Tlačová a časopis AIM

Galková, Romanová

Hospodársko-ekonomická

Krbila, Valky

Technická a prístrojová

Valky, Venglarčík

Databáza členov, pocty a história AIM

Onderčanin, Trenkler

Edukačná a vedecko-výskumná

Paulíny, Firment

Kvalita a bezpečnosť v odbore AIM

Grochová, Trenkler, Tarabová

Spolupráca s odbornými sekciami SSAIM

Koppl, Olejárová, Venglarčík
www.ssaim.sk

Tabuľ ka 2. Ciele a úlohy výboru SSAIM v 7. volebnom období
Liečebno-preventívna OrganizačnoEticko- legislatívne
starostlivosť
ekonomické problémy

Technické
a prístrojové oblasti

Manažment pacientov
s cirhózou pečene

Platby za
Starostlivosť na konci
anestéziologické výkony života – EoL

Ohrev pacientov počas
anestézie

Ultrazvuk v AIM

Predanestetické
vyšetrenia v ambulancii

Transfúzna liečba –
zásady pri ŽOK

Hemodynamický
monitoring

Transplantačný program
– podpora

Platby za UH na OAIM
a na JIS

Regeneratívna medicína
v AIM

BIS monitoring

Bezpečnosť pacientov
v AIM

Anestézie v jednodňovej Zákon o nepeňažnom
chirurgii
plnení – rozporovanie

Bezpečná anestetická
prístrojová technika

Kvalita LPS v AIM

Organizácia výskumu na
OAIM/KAIM

Zákon o lieku –
nedostatkové lieky

Eliminačné metódy v IM

Prevencia POD, POCD
v AIM

Vykazovanie výkonov
v AIM – registre

Inovácie
v špecializačnom štúdiu
v AIM

Respiračná technika
a prístroje na UPV

Stratégia bezpečnej UPV Starostlivosť o dlhodobo Skórovacie systémy
ventilovaných pacientov v AIM

Pri výbore sme vytvorili desať odborných
komisií. Náplne činnosti týchto komisií by mali
zastrešiť všetky oblasti aktivít SSAIM. Dovoľujem
si vyzvať všetkých, ktorí majú záujem pracovať
v týchto komisiách, aby priamo oslovili zodpovedných a zapojili sa do práce. Všetci ste na
spoluprácu vítaní (tabuľka 1).
Jednou z oblastí rozvoja SSAIM je podpora
postgraduálneho vzdelávania a špecializačného
štúdia na klinikách anestéziológie a intenzívnej
medicíny. V súčasnosti existuje možnosť vybrať si zo štyroch vzdelávacích inštitúcií: LF SZU
v Bratislave, LF UK v Bratislave, JLF UK v Martine
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PC programy na činnosť
AIM

a LF UPJŠ v Košiciach. Výbor SSAIM podporuje
spoluprácu na vzdelávaní so všetkými štyrmi
centrami špecializačného štúdia, napríklad kreditným spôsobom hodnotenia aktívnej a pasívnej účasti na odborných podujatiach SSAIM,
tvorbou metodických odporúčaní, zverejňovaním abstraktov vybraných záverečných prác
špecializačného štúdia. Oslovujeme všetkých
kolegov, aby aktívne prispievali do časopisu AIM,
ktorý vydáva SSAIM a odporúča ho všetkým
svojim členom. Redakčná rada pod vedením
MUDr. K. Galkovej, PhD., pripravuje novú pestrú štruktúru časopisu s novými rubrikami pre
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editoriály, prehľadové články, pôvodné práce,
okienka klinickej fyziológie s aplikáciou na odbor
AIM, správy z činnosti SSAIM, dôležité informácie a zápisnice z výborov SSAIM. Otvorenosť
a transparentnosť by mali byť doménou činnosti
výboru SSAIM.
Pôvodné práce, ktoré sú cennou výslednou
hodnotou výskumnej práce každej kliniky alebo
oddelenia, nie je možné realizovať bez podpory
výskumu na poli odboru AIM. Viem, že lekári
preťažení každodennou prácou, administratívnymi povinnosťami nemajú veľa času a chuti
na klinicko-výskumnú prácu, „na viac“. Ale... Bez
aplikácie nových metód, bez implementácie
nových diagnostických a liečebných postupov
nemôže byť progresívny vývoj nášho odboru.
To nemôžeme pripustiť. Tu nastupuje obetavosť a nezištnosť. Chcem vyzvať zodpovedných

a vedúcich pracovníkov kliník a oddelení, aby
podporili aktivity a prácu vo výskume, zvlášť, ak
ide o medzinárodné výzvy. Vysoko sa hodnotia
multicentrické štúdie. Prosíme o spoluprácu
práve pri multicentrických štúdiách – tam sú
výsledky zväčša veľmi hodnotné a cenné, lebo
sa stierajú lokálne zvyky, metodické chyby a malé počty pacientov.
SSAIM je etablovaná v európskych a svetových odborných spoločnostiach. Máme tam
svojich reprezentantov, ktorí obhajujú záujmy
našej odbornej spoločnosti a nadväzujú spoluprácu, zvlášť so spoločnosťami krajín, ktoré
s nami susedia. V tejto medzinárodnej spolupráci
chceme pokračovať a rozvíjať ju.
V odbore vyvstáva dennodenne veľa problémov. Výbor SSAIM sa chce na ich riešení aktívne
podieľať. Patria sem problémy organizačno-pre-

vádzkové, etické a legislatívne, technicko-technologické, a samozrejme klinické, v hlavnej náplni
liečebno-preventívnej starostlivosti. V tabuľke 2
si dovoľujem načrtnúť len niektoré ciele a úlohy,
ktoré chceme riešiť v 7. volebnom období.
Milí kolegovia, výbor SSAIM je pripravený
na otvorenú spoluprácu so všetkými, ktorí o to
majú záujem. Stačí aj málo na niektorom poli,
v ktorom sa vyznáte, v ktorom ste špička, alebo
jednoducho ste ochotný odovzdať čosi zo seba. Oceníme vašu pomoc a ochotu. Kontakty
na členov výboru sú uvedené na internetovej
stránke www.ssaim.sk, budeme radi, ak sa ozvete. Čakáme na pripomienky, kritiku, viac však
očakávame spoluprácu a tvorivú atmosféru.
S úctou Roman Záhorec
prezident SSAIM
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