SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE HEMOSTÁZU A TROMBÓZU (SSHT) NA KONFERENCII ISTH
V TORONTE
KANADA 20. – 25. jún 2015

ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) je globálna nezisková
organizácia, medzinárodná sieť, ktorá pokrýva viac ako 85 krajín a ktorá už niekoľko
desiatok rokov kontinuálne prináša pokroky v prevencii, diagnostike a liečbe trombotických
a krvácavých ochorení.
Kongres ISTH sa tento rok uskutočnil 20.-25. júna v Metro Toronto Convention Centre
v Kanade. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 7000 odborníkov zo 108 krajín sveta .
Stovky popredných svetových odborníkov – hematológov, hemostazeológov, špecialistov na
cievnu biológiu – predstavili najnovšie pokroky vedy a výsledky klinických aplikácii
prostredníctvom lineup vzdelávacích seminárov, state-of-the art prednášok, posterov
s cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov. Veľkú pozornosť vzbudili vedecké prezentácie
(okrem mnohých iných) napríklad o genetickom testovaní trombofílie, o génovej terapii
hemofílie, o RNA subpopulácii určenej pre kontrolu kardiovaskulárnych
ochorení,
o závažnom popôrodnom krvácaní atď. Dostupné boli desiatky videí a edukačných
materiálov. Na kongrese dostal priestor aj zdravotnícky priemysel a sieť profesijných
príležitosti.
Novinkou na ISTH v Toronte 2015 bol World Thrombosis Day a World Thrombosis Day
Global Village.
Trombóza predstavuje globálny problém. Trombóza je v súčasnosti globálna priorita.
V celosvetovom meradle jeden zo štyroch ľudí umiera z príčin, ktoré súvisia s trombózou.
Z toho dôvodu Svetové zdravotnícke zhromaždenie v r. 2012 stanovilo cieľ znížiť počet úmrtí
na non-infekčné ochorenia (vrátane trombózy, tromboembolizmu ako jednej z hlavných
príčin kardiovaskulárnych úmrtí) o 25% do roku 2025. Pre splnenie tohto cieľa sa už
vykonalo niekoľko krokov. V r. 2014 medzinárodná spoločnosť pre hemostázu a trombózu
(ISTH) ustanovila Svetový deň trombózy - SDT (World Thrombosis Day - WTD). Deň 13.
október bol zvolený symbolicky, pri príležitosti narodenia priekopníka v patofyziológii
trombózy - Rudolfa Virchowa. Úlohou a poslaním SDT je zvýšiť povedomie odbornej i laickej
verejnosti o problematike trombózy, o jej príčinách, rizikových faktoroch, symptómoch,
prevencii a liečbe založenej na dôkazoch. Takmer 200 organizácii z celého sveta sa zúčastnilo
prvého dňa SDT. Na Slovensku sa prvý svetový deň trombózy konal na Klinike hematológie
a transfuziológie JLF v Martine pod záštitou SSHT.
Na ISTH 2015 bola SDT venovaná samostatná sekcia, na ktorej poprední svetoví odborníci
diskutovali o trombóze a venóznom tromboembolizme. Apelovali na budovanie povedomia
o trombóze a na význam podporovať akcie po celom svete.
Pre krajiny, ktoré sa aktívne podieľali na prvom SDT, bol vo výstavnej sieni Metro Toronto
Convention Centre zriadený World Thrombosis Day Global Village. Na tomto fóre
zúčastnené krajiny (Slovensko, Argentína, Austrália, Japonsko, Holandsko, USA, Brazília,
Anglicko, India, Portugalsko, India, Irán, Kanada a Čína) prezentovali materiály z prvého SDT
a informovali o nových iniciatívach plánovaných na rok 2015.
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