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Zápisnica zo schôdze Výboru Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS 

 

Dátum:  31.mája 2012 
 
Miesto:  Bratislava, Hotel Bonbón 
 
Prítomní:  prim.MUDr. Ján Galád, predseda 
 prim.MUDr.Tibor Matuška,CSc., h.doc., podpredseda 
 MUDr.Tomáš Danys, PhD. , vedecký sekretár 
Neprítomní:0   
Hostia:  0 
 
Program: 
1. Otvorenie schôdze a schválenie programu 
2. Vyhodnotenie realizácie úloh z uložených na zasadaní výboru dňa 17.6.2011 
3. Vytýčenie nových úloh, určenie termínu ďalšieho rokovania výboru 
4. Záver 
 
Zápis rokovania: 
1.  Predseda výboru  MUDr.Galád otvoril schôdzu. Všetci prítomní jednohlasne schválili   návrh  

programu.  
 

2.   Predseda výboru MUDr.Galád vyhodnotil realizáciu jednotlivých úloh z posledného 
rokovania výboru: 

 riešenie problému s kódom 312: podarilo sa dosiahnuť akceptáciu kódu 312 (gynekologická 
urológia - GYU) do Zoznamu liekov– pre možnosť  preskripcie  v subšpecializačnom odbore 
gynekologická urológia. Tento kód bol schválený na používanie v Kategorizácii liekov od 
1.4.2012 a týka sa prevažne anticholinergík. Nepodarilo sa zatiaľ dosiahnuť zaradenie kódu 
312 do Zoznamu zdravotných pomôcok, na tejto úlohe sa pracuje. 

 sekcia pripravila kompletné číslo časopisu Gynekológia pre prax s tematikou 
Urogynekológia, ktoré vyšlo v II.štvrťroku 2012. Časopis bol distribuovaný aj všetkým 
účastníkom XIX. kongresu SGPS v Bratislave. MUDr.Galád doporučuje takéto tematické 
číslo „Urogynekológia“ vydávať jeden krát za 4 roky – jednomyseľne schválené výborom. 

 úloha aktualizovať zoznam členov sekcie gynekologickej urológie bola splnená, 
MUDr.Danys informoval, že disponujeme zoznamom členov vrátane tel. čísiel a e-mailových 
adries, tento zoznam je aj na stránke www.urogynekologia.sk. Každý oslovený člen bol 
informovaný o možnosti aktívne sa zúčastňovať konferencií. 

 MUDr.Danys informoval o splnení úlohy: vypracovaní správy o priebehu konferencie 
gynekologickej urológie v Nových Zámkoch (17.6.2011), ktorá bola publikovaná v časopise 
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo 

 na konferencii 1.12.2011 XX. Praktická urogynekologie v Prahe boli prezentované 
prednášky  MUDr.Galáda a doc.Urdzíka 

 web stránka www.urogynekologia.sk je plne funkčná a pravidelne aktualizovaná 

 MUDr.Galád informoval o prípravách kongresu „Panvové dno“, ktorý sa uskutoční 28.9.2012 
v hoteli Kaskády Sliač. Boli odoslané prvé informácie na všetky klinické pracoviská v SR 
a urogynekologické pracoviská v ČR.  Odborný program je plánovaný na dve časti: v prvej 
budú vyžiadané prednášky a v druhej prihlásené prezentácie. Informácie o kongrese sú aj 
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na web stránkach: www.urogynekologia.sk (aj online prihláška), www.urogynekologie.cz, 
www.sgps.sk www.gynstart.cz a aj na Fecebooku. 

 MUDr.Galád informoval, že boli začaté práca na „Registri komplikácií“ – jeho vypracovaním 
bol poverený doc.Urdzík, ktorý poskytol základný koncept otázok, v súčasnosti prebieha 
pripomienkovanie a dokončovanie otázok a variánt odpovedí tak, aby bolo vyplnenie čo 
najjednoduchšie a najrýchlejšie. Následne bude vytvorený online odpovedný dotazník na 
www.urogynekologia.sk. Uvedenie pilotného projektu do praxe je plánované na 1.9.2012, 
následne riadna prevádzka portálu od 1.1.2013. 

 MUDr.Galád ďalej informoval členov výboru o situácii týkajúcej sa nadstavbovej atestácie zo 
subodboru gynekologická urológia: v súčasnosti žiadne pracovisko v SR nemá akreditáciu 
na túto atestáciu, preto túto atestáciu v SR nemožno vykonať, nie je možné ani zaradenie do 
odboru. Jedinou možnosťou v súčasnosti je vykonanie skúšky v zahraničí. MUDr.Galád bol 
poverený zistiť podmienky sa udelenie akreditácie u doc.Rusnáka (SZÚ Bratislava). 
MUDr.Matuška vypracoval podmienky pre akreditované pracovisko podľa EBCOG pred cca 
5-6 rokmi, navrhuje vyhľadať tento materiál. Doc.Urdzík je od 1.6. prednostom I.gyn-
pôr.kliniky LF UPJŠ v Košiciach. MUDr. Galád informoval aj o možnosti získať akreditáciu 
pre gynekologickú urológiu  na tomto pracovisku. 

3. Výbor vytýčil úlohy: 

 napíšať žiadosť na Ministerstvo zdravotníctva SR ohľadne akceptácie kódu 312 – 
poverený MUDr.Galád 

 zorganizovať kongres „Panvové dno“, poverený MUDr.Galád 

 dokončiť a sfunkčniť „Register komplikácií“ – poverení: MUDr.Galád, doc.Urdzík, 
MUDr.Danys 

 zistiť podmienky sa udelenie akreditácie u doc.Rusnáka (SZÚ Bratislava), event. 
u doc. Urdzíka – poverený MUDr.Galád  

 vyhľadať materiál ohľadne podmienok akreditácie – poverený MUDr.Danys 
 

4.  Ďalšia schôdza Výboru Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS sa uskutoční na jeseň 
2012, pravdepodobne počas konferencie Panvové dno na Sliači. Na schôdzu budú prizvaní: 
MUDr.Branislav Kopčan – na koordináciu styku so zdravotnými poisťovňami a doc. 
MUDr.Peter Urdzík, PhD. – na koordináciu vedecko-výskumnej činnosti a realizácie 
odborných štúdií. 

 
5. Predseda poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 
 
 
 
V Nových Zámkoch 31.5.2012   
 
Zapísal: MUDr. Tomáš Danys, PhD. 
 
Overil: prim. MUDr. Ján Galád 
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