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Zápisnica zo schôdze Výboru Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS 

 

Dátum:  23.9.2013 
 
Miesto:  Gynpor.s.r.o., Sliač 
 
Prítomní:  prim. MUDr. Ján Galád, predseda 
 MUDr.Tomáš Danys, PhD. , vedecký sekretár 
Neprítomní: prim. MUDr.Tibor Matuška,CSc., podpredseda 
Hostia:  doc. MUDr.Peter Urdzík, PhD., MPH 
 
Program: 
1. Otvorenie schôdze a schválenie programu 
2. Vyhodnotenie realizácie úloh z uložených na zasadaní výboru dňa 31.mája 2012 
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: 

 Prim.Galád informoval 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. Prim. Galád pripravil koncepciu odboru gynekologická urológia, doc. Urdzík 
predstavil podmienky na získanie akreditácie podľa EBCOG (European Board and College 
of Obstetrics and Gynaecology). Na základe rokovania prim.Galáda a doc. Urdzíka 
s profesorom Borovským zo dňa 13.6.2013 bola Sekcia gynekologickej urológie poverená 
pripraviť návrh koncepcie subodboru a predostrieť ho hlavnému odborníkovi MZ SR pre 
gynekológiu a pôrodníctvo profesorovi Borovskému, ktorý po schválení a spripomienkovaní 
tento návrh oficiálne podá na MZ SR. 

 Prim.Galád informoval, že bol sfunkčnený pilotný projekt „Registra komplikácií“ 
(prostredníctvom www.urogynekologia.sk), ktorý bol vypracovaný v spolupráci 
s doc.Urdzíkom a Dr.Danysom. Na základe pripomienok niekoľkých urogynekologických 
pracovísk sa t.č. pracuje sa jeho korekcii tak, aby mohol byť do riadnej prevádzky spustený 
od 1.1.2014.  V registri budú dva samostatné dotazníky: jeden pre „pásky“ a druhý pre 
„sieťky“. Všetky pracoviská, na ktorých sa tieto výkony realizujú, dostanú vlastné prístupové 
kódy na podstránku registra a budú požiadané o zadávanie do registra. Zadávanie bude 
anonymné, zadané výsledky pracoviska budú k dispozícii len pre vlastné použitie, ale všetky 
pracoviská budú mať k dispozícii celoslovenské výsledky zároveň aj s porovnaním s ich 
vlastným pracoviskom. Tieto údaje budú môcť použiť podľa vlastného uváženia (napr. aj pre 
tvorbu prezentácií a publikácií...). Je plánované referovať o celoslovenských výsledkoch 
(bez hodnotenia jednotlivých pracovísk!) 

 Riešenie problému s kódom 312 pre predpisovanie Zdravotných pomôcok: napriek 
opakovaných písomným podaniam na MZ SR sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť zaradenie kódu 
312 do Zoznamu zdravotných pomôcok, na tejto úlohe sa pracuje, v súčasnosti je návrh na 
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MZ SR, kde nebol ani odmietnutý, ale ani schválený, komisiou MZ SR je prehodnocovaná 
kompetencia jednotlivých odborností pre predpisovanie zdravotných pomôcok. 

 Sekcia gynekologickej urológie zorganizovala XI. celoštátnu konferenciu sekcie 
gynekologickej urológie, ktorá sa konala 28.6.2013 v Nových Zámkoch, na ktorej sa 
zúčastnili aj poprední urogynekológovia z ČR 

 MUDr.Danys informoval, že je pravidelne aktualizovaná a plne funkčná web stránka: 
www.urogynekologia.sk Táto stránka je k dispozícii pre všetkých členov sekcie, ktorí na ňu 
môžu dávať oznamy a informácie (kontakt: gyndanys@gmail.com), funguje aj facebooková 
stránka urogynekologickej sekcie.  

 na konferencii XXI. Praktická urogynekologie 6.12.2012 v Prahe bola prezentovaná 
prednáška  MUDr.Galáda  

 MUDr.Galád informoval o prípravách kongresu „Panvové dno“, ktorý sa predbežne 
uskutoční 26.9.2014 v hoteli Kaskády Sliač. Termín bude ešte upresnený v súčinnosti 
s Českou urogynekologickou spoločnosťou a výborom SGPS. Informácie budú pravidelne 
aktualizované na www.urogynekologia.sk vrátene online prihlášky. 
 

3. Výbor vytýčil úlohy: 

 napísať žiadosť ohľadne akreditácie subodboru gynekologická urológia a odovzdať ju 
prof.Borovskému a následne na Ministerstvo zdravotníctva SR, poverený prim.Galád 
termín – do konca roka 2014 

 naďalej riešiť akceptáciu kódu 312 pre zdravotné pomôcky na MZ SR – poverený 
prim. Galád - priebežne 

 zorganizovať kongres „Panvové dno“ 2014, poverený prim. Galád, MUDr.Danys, doc. 
Urdzík – priebežne, predbežný termín kongresu: 26.9.2014 

 dokončiť a sfunkčniť „Register komplikácií“ – poverení: prim. Galád, MUDr.Danys – 
do konca roka 2013 

 vypracovať správu o priebehu konferencie gynekologickej urológie v Nových 
Zámkoch (28.6.2013) a odoslať ju na publikovanie do časopisu Slovenská 
gynekológia a pôrodníctvo – poverený MUDr.Danys – správa bola medzičasom 
odoslaná 

 
4.  Ďalšia schôdza Výboru Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS sa uskutoční na jar  

2014, termín bude upresnený. Na schôdzu budú prizvaní: MUDr.Branislav Kopčan – na 
koordináciu styku so zdravotnými poisťovňami a doc. MUDr.Peter Urdzík, PhD. MPH – na 
koordináciu vedecko-výskumnej činnosti. 

 
5. Predseda poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 
 
 
 
V Nových Zámkoch 28.9.2013   
 
Zapísal: MUDr. Tomáš Danys, PhD. 
 
Overil a schválil: prim. MUDr. Ján Galád 
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