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Slovenská spoločnosť pre hemostázu 

a trombózu sa stala členom Slovenskej 

lekárskej spoločnosti 

Hemostazeológia predstavuje špeciálnu, rýchlo sa rozvíjajúcu proble-

matiku v rámci odboru hematológia, ktorá sa venuje diagnostike a liečbe 

porúch zrážania krvi. Úzko spolupracuje a dopĺňa mnohé iné medicínske 

odbory zaoberajúce sa predovšetkým starostlivosťou o pacientov s trombózou. V zahraničí už 

v minulosti vznikali odborné spoločnosti špeciálne orientované na problematiku porúch hemo-

stázy. Rovnako aj v Slovenskej republike už niekoľko rokov pracuje odborná skupina významných 

vedeckých a odborných zdravotníckych pracovníkov, laborantov a praktických lekárov – hemo-

stazeológov, ktorí sa dlhodobo špecializujú na problematiku hemostázy a trombózy a združujú 

sa v Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu (SSHT). 

SSHT vznikala v  dvoch etapách. Dňa 17. novembra 1999 bolo na MV SR (číslo spisu 

VVS/1-900/90-15876 na základe Stanov SZHT) zaregistrované Slovenské združenie hemostázy 

a trombózy (SZHT) ako dobrovoľné, občianske združenie osôb s vrodenou a získanou poruchou 

zrážania krvi, ich priaznivcov a pracovníkov na úseku starostlivosti o tieto osoby. V tejto etape 

bola činnosť združenia orientovaná prakticky výhradne na pacientov. V združení sa postupne 

formovala odborná pracovná skupina lekárov s orientáciou na hemostazeológiu, čím sa vytvo-

rili jeho dve organizačné zložky – pacientska a odborná. Dňa 5. decembra 2007 bol Dodatkom 

č. 1 k stanovám zmenený názov združenia na „Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trom-

bózu“ (SSHT). 

SSHT zabezpečuje starostlivosť o pacientov s poruchami zrážania krvi, ich edukáciu a pod-

poru v zdravotnom, sociálnom, spoločenskom a pracovnom živote, presadzuje skvalitnenie ich 

rehabilitačnej a kúpeľnej liečby. Venuje sa publikačnej a edukačnej činnosti, aktívne podporuje 

ďalšie vzdelávanie odborných zdravotníckych pracovníkov, pripravuje správne diagnostické 

a liečebné postupy, vydáva odborné usmernenia v spolupráci s inými odbornými skupinami 

a zavádza nové poznatky z oblasti diagnostiky a liečby porúch hemostázy a trombózy do klinic-

kej praxe. Vo svojej odbornej činnosti SSHT spolupracuje s viacerými odbornými spoločnosťami 

Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), ako sú Slovenská angiologická spoločnosť, Slovenská spo-

ločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie, Slovenská 

kardiologická spoločnosť. V oblasti medzinárodnej spolupráce SSHT spolupracuje s viacerými 

odbornými spoločnosťami a organizáciami orientovanými na problematiku hemostázy a trom-

bózy – Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung, Danubian League against 

Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Česká společnost pro trombózu a hemostázu, Spolek 

pro trombózu a hemostázu, European Thrombosis Research Organization, International Society 

on Thrombosis and Haemostasis. SSHT je členom európskych spoločností hemostázy a trombózy 

(www.gth-online.org) a European forum for National Societes on Thrombosis and Haemostasis.

Podpisom zmluvy o spolupráci 27. decembra 2012 sa Slovenská spoločnosť hemostázy a trom-

bózy stala kolektívnym členom SLS. Vstupom SSHT ako samostatnej odbornej spoločnosti do 

SLS získa SSHT nové možnosti a podmienky rozvoja odborných aktivít, založené na dlhodobých 

skúsenostiach SLS v organizácií činnosti odborných spoločností. Verím, že SSHT na druhej strane 

svojou činnosťou a odbornosťou podporí poslanie a napĺňanie cieľov SLS.
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