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Bratislava, 30. apríla 2012
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Dovoľte, aby som sa Vám v mene výboru SASA prihovoril touto elektronickou cestou.
Elektronická forma Vášho oslovenia je súčasne aj symbolom celkom nového spôsobu širokej
interakcie, ktorú v krátkej dobe chceme ponúknuť všetkým našim členom a záujemcom o
problematiku arytmií na Slovensku. Môj príhovor je nielen výrazom ambícií celého výboru
SASA, ale som veľmi rád, že sa Vám môžem prihovoriť aj ako člen výboru EHRA (European
Heart Rhythm Assocciation), kde je mojou úlohou v rokoch 2011-2013 práve spolupráca
EHRA s národnými odbornými spoločnosťami.
V ostatnom roku sa udialo viacero zmien, ktoré významne ovplyvnili fungovanie našej
asociácie. Dovoľte mi poukázať na niektoré z nich a súčasne spomenúť aj najdôležitejšie
úlohy a projekty, ktoré nás v budúcnosti čakajú a ktorými by sme radi prispeli k novej kvalite
fungovania našej asociácie.
1. V roku 2011 sa zavŕšil proces transformácie bývalej Pracovnej skupiny pre arytmie a
kardiostimuláciu Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) na Slovenskú
asociáciu srdcových arytmií (SASA). Po schválení príslušných modifikácii stanov
oboch vedeckých spoločností sa naša asociácia stala kolektívnym členom SKS a SLS.
Som presvedčený, že spoločné aktivity SKS a SASA v ostatnom období presvedčivo
dokumentujú vzájomný benefit takejto tvorivej a korektnej spolupráce, podobne ako je
tomu medzitým už v mnohých iných európskych krajinách.
2. Predpokladom zásadne nového spôsobu našej intenzívnejšej komunikácie bolo
vybudovanie nového internetového rozhrania SASA. Dnes Vám môžem s veľkou
radosťou oznámiť, že tento projekt sa podarilo úspešné zavŕšiť. Od 1. mája 2012
budete mať možnosť zoznámiť sa s úplne novou webovou stránkou našej
asociácie, kde “starým” zostal iba názov – www.arytmie.sk . Ambíciou nového
internetového portálu je poskytovať neustále aktualizované údaje, ako napríklad:
• informácie o odborných podujatiach s možnosťou on-line registrácie
• informácie o grantových schémach a podpore vedecko – výskumných aktivít našich
členov s možnosťou elektronického podávania žiadostí o podporu
• štatistické analýzy z registrov arytmologických výkonov v SR, vrátane publikovaných
výstupov.
• slovenské verzie alebo lokálne adaptácie medzinárodných odporúčaní pre manažment
niektorých kardiovaskulárnych ochorení
• informácie o navrhovaných organizačných zmenách SASA – napr. návrhoch zmien
stanov, organizácií volieb do štruktúr SASA, certifikačnej činnosti v arytmológii
a podobne.
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3. Podmienkou vzájomne efektívnej komunikácie v rámci členskej základne SASA je
existencia spoľahlivej elektronickej databázy členov SASA. V tejto súvislosti by sme radi
požiadali všetkých doterajších i nových členov SASA a/alebo pracovnej skupiny
pre arytmie a kardiostimuláciu SKS o vyplnenie elektronickej registrácie na
www.arytmie.sk. Každý takto registrovaný člen SASA získa prístup do členskej časti
portálu, kde vás budeme podrobne informovať o všetkých aktivitách asociácie.
4. Jednou z dôležitých úloh SASA je zviditeľniť v medzinárodnom meradle slovenskú
arytmológiu, ktorá sa v ostatných rokoch môže pochváliť významným nárastom
dostupnosti modernej liečby arytmií. Z tohto pohľadu považujem za dôležité zásadným
spôsobom zvýšiť počet slovenských členov v European Heart Rhythm Association
(EHRA). Výbor SASA preto prijal rozhodnutie, že na základe individuálnej žiadosti, ktorú
máte možnosť prejaviť v elektronickom registračnom formulári pri aktualizácií členskej
základne (bod 3), zaplatí SASA ročné členské pre rok 2012 (s opciou predlženia v r.
2013) vybraným skupinám našich členov. Platené členstvo v EHRA je predpokladom
dostupnosti širokého spektra špičkových edukačných a vedeckých aktivít. Som
presvedčený, že najväčšiu pridanú hodnotu prináša lekárom špecializovaných oddelení
arytmií, kardiostimulačných centier, kardiológom s aktívnym záujmom o problematiku
arytmií a lekárom v špecializačnej príprave.
Na tomto mieste mi dovoľte informovať Vás o niektorých bezprostredných aktivitách SASA.
5. Prvý máj 2012 „oslavuje“ naša asociácia spustením NOVÉHO elektronického registra
katétrových ablácií – SLOV Ablo, ktorý bude poskytovať podrobné prehľady o spektre
pacientov a výkonov intervenčnej elektrofyziológie na Slovensku.
6. Napriek legislatívnym nástrahám, ktoré priniesol nový zákon o lieku, budeme mať
možnosť opäť sa stretnúť na ďalšom ročníku už tradičného stretnutia arytmológov vo
Vyhniach v dňoch 25.-27 mája 2012 (piatok až nedeľa). V neformálnej interaktívnej
priateľskej, horskej atmosfére sa budete mať možnosť dozvedieť, čo nového sa “kuje” v
svetovej i domácej arytmológii. Tešíme sa na Vašu účasť!
7. S novou tvárou SASA súvisí aj príprava nových stanov asociácie, ktoré okrem iného
umožnia aj elektronické voľby členov volených orgánov SASA. Touto cestou Vás
chceme požiadať, aby ste Vaše návrhy a podnety na zmenu stanov posielali elektronicky
a to najneskôr do 20.08.2012. Po ich spracovaní budú zverejnené v užívateľskom profile
člena SASA na www.arytmie.sk najneskôr 10.9.2012. Len tak môžu byť “lege artis”
prerokované na Valnom zhromaždení SASA počas kongresu SKS v Bratislave v októbri
2012 (presný termín upresníme neskôr).

Milé kolegyne a kolegovia, ďakujem Vám, že ste si našli čas prečítať tento list a dúfam, že
ste v ňom našli niečo zaujímavé aj pre Vás. Teším sa na naše ďalšie stretnutia a spoluprácu.
S priateľským kolegiálnym pozdravom
Váš
Robert Hatala
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