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Obrázok 1. Andrew Nicolaides (vľavo) a Karel
Roztočil

V dňoch 28. – 31. mája 2014 sa konal
v Tatranskej Lomnici XXII. Slovenský angiologický kongres (SAK) s medzinárodnou účasťou.
Obsahoval 14 prednáškových blokov, posterovú
sekciu a už tradičnú sobotňajšiu školu ultrazvukovej diagnostiky. Novinkou tohtoročného kongresu boli priame prenosy z katetrizačných sál
z VÚSCHu v Košiciach a z NÚSCHu v Bratislave.
Kongresu sa zúčastnilo 240 účastníkov, medzi nimi aj predstavitelia najvýznamnejších svetových angiologických spoločností – prezident
International Union of Angiology (IUA) a predseda Českej angiologickej spoločnosti JEP Karel
Roztočil a emeritný profesor Imperial College
v Londýne a šéfredaktor časopisu International
Angiology Andrew Nicolaides, špičkový vedec s Hirschovým indexom 47 (obrázok 1).
Výbor Slovenskej angiologickej spoločnosti
udelil čestné členstvo S.A.S. SLS prof. Andrew
Nicolaidesovi (obrázok 2) a prof. Giuseppe Maria
Andreozzimu (obrázok 3). Prof. G. M. Andreozzi
je dlhoročný prednosta Angiologického oddelenia Univerzitnej nemocnice v Padove a veľký
priateľ slovenskej angiológie, ktorý sa opakovane zúčastňoval a zúčastňuje na slovenských
angiologických kongresoch, či už v Tatranských
Zruboch, v Bratislave alebo v Tatranskej Lomnici.
Za dlhoročnú prácu v prospech slovenskej angiológie a z príležitosti životného jubilea udelil
výbor S.A.S. SLS Medailu založenia Společnosti
lékařsko-slowanskej v Pešti hlavnému odborníkovi MZ SR pre angiológiu primárovi MUDr.
Augustínovi Mistríkovi (obrázok 4).
Na kongrese odznelo 73 prednášok v nasledovných prednáškových blokoch: neinvazívne

Obrázok 2. A. Nicolaides pre preberaní čestného členstva S.A.S. SLS

Obrázok 3. G. M. Andreozzi pri preberaní čestného členstva S.A.S. SLS

vyšetrovacie metódy v angiológii, rehabilitácia v angiológii, ochorenia žilového systému,
chronické venózne ochorenie, konzervatívna
liečba cievnych ochorení, chirurgická liečba
cievnych ochorení, rizikové faktory cievnych
ochorení, ochorenia aorty a tepnového systému,
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hematologický blok organizovaný v spolupráci
so Slovenskou spoločnosťou pre hemostázu
a trombózu SLS, sekcia sestier, blok mladých
angiológov, Hot lines a v spolupráci s pracovnou skupinou intervenčnej angiológie periférne
vaskulárne intervencie a venózny tromboembo-
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Obrázok 4. A. Mistrík pri preberaní Medialy založenia společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti (zľava
Dr. E. Ambrózy, prof. V. Štvrtinová, primár A. Mistrík, riaditeľ hotela Ing. P. Toporcer)

Obrázok 6. Zľava: prof. Cs. Dzsinich, prof. M. Holomáň, doc. F. Žernovický

Obrázok 7. Zľava: primár Špak, doc. Vařejka, Dr. Jirát

Obrázok 5. Prof. Vladimír Blažek z Aachenu

lizmus. Prof. A. Nicolaides z Londýna vo svojej
excelentnej prednáške hovoril o patofyziológii
CHVO a možnostiach liečby tohto najčastejšieho
ochorenia vo vyspelých populáciách. Prof. G. M.
Andreozzi z Padovy podrobne rozobral úlohu
endotelu a zápalu pri CHVO. Zo zahraničných
prednášajúcich zaujala prednáška prof. Vladimíra
Blažeka z Aachenu (obrázok 5), ktorý hovoril
o staronových možnostiach využitia termovízie v angiológii a prof. Cs. Dzinicha z Budapešti
(obrázok 6), ktorý hodnotil dlhodobé výsledky
sledovania pacientov, operovaných pre atypickú koarktáciu aorty. Prvýkrát sa na kongrese
konala sekcia „Hot lines“, v ktorej prof. I. Šimková
z NÚSCHu v Bratislave hovorila o výsledkoch
štúdie CHEST u pacientov s pľúcnou hypertenziou, primár Ľ. Špak z VÚSChu v Košiciach
analyzoval výsledky INSTEAD-XL trialu v liečbe
disekcie hrudnej aorty typu B, primár J. Maďarič
z NÚSCHu sa zamýšľal nad otázkou renálnych
stenóz z pohľadu štúdie CORAL a Dr. I. Vacula
z II. internej kliniky LF UK v Bratislave hovoril
o nových antikoagulanciách z pohľadu aktuálnych poznatkov.
S veľmi priaznivou odozvou sa stretli komentované periférne vaskulárne intervencie,
ktoré boli priamo prenášané z katetrizačných
sál – dve z Košíc (kritické končatinové ischémie)
a jedna z Bratislavy (stenóza karotickej artérie).
Obrázok 8. Primár Maďarič pri diskusii
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Obrázok 9. Doc. Dalibor Musil a MUDr. František Žernovický

Obrázok 11. Zľava: Dr. Dostálová, prof. Andreozzi, Dr. Bojdová

Blok periférnych vaskulárnych intervencií komentovali primár Ľ. Špak z Košíc, doc. P. Vařejka
z Prahy, Dr. S. Jirát z Bonnu (obrázok 7) a primár J. Maďarič z Bratislavy (obrázok 8). Škola ultrazvukovej diagnostiky, organizovaná tradične
v sobotu doobeda, si získala pevné miesto na
angiologických kongresoch, aj vďaka excelentným prednášajúcim – doc. Daliborovi Musilovi
z Olomouca (obrázok 9), primárovi J. Maďaričovi
a MUDr. F. Žernovickému z Bratislavy.
Slovenský angiologický kongres bol úspešným kongresom aj preto, že prednášajúcim sa
darilo dodržiavať tri povinnosti rečníkov, ktoré
sformulovala už klasická rétorika – poslucháča
poučiť, spôsobiť mu radosť a zároveň ho inšpi-
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Obrázok 10. Prof. V. Šefránek a prof. J. Mazuch

rovať k činu. Možno konštatovať, že XXII. SAK
bol vydareným kongresom, a to nielen kvôli
hodnotnému odbornému programu, ale aj kvôli
spoločenskej časti – tradičnému banketu s tancom a tradičnému piatkovému výletu, ktorý
bol tentokrát v divadle v Levoči (so zaujímavým
koncertom) a večerou na Spišskom Salaši. Keď
sme už pri tradíciách, tak na kongrese sa určite
utužili staré priateľstvá (obrázky 10 a 11) a možno
vznikli aj nejaké nové. Záverom mi nezostáva
nič iné, len zaželať podobný úspech aj XXIII.
Slovenskému angiologickému kongresu, ktorý sa
bude konať opäť v Tatranskej Lomnici v termíne
od 24. do 26. septembra 2015.
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