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Zápisnica zo schôdze Výboru Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS 

 

Dátum:  6.6.2014 
 
Miesto:  1. spoločná konferencia ČGPS a SGPS, Brnenské výstavisko, Brno, ČR 
 
Prítomní:  prim. MUDr. Ján Galád, predseda 
 MUDr. Tomáš Danys, PhD. , vedecký sekretár 
 
Hostia:  MUDr. Peter Buc 
 
Neprítomný: prim. MUDr.Tibor Matuška,CSc., podpredseda 
 
Program: 
1. Otvorenie schôdze a schválenie programu 
2. Vyhodnotenie realizácie úloh z uložených na zasadaní výboru dňa 23.9.2013 
3. Vytýčenie nových úloh 
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:  koncepcia odboru gynekologická urológia bola vypracovaná a 
odovzdaná hlavnému odborníkovi MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo profesorovi 
Borovskému, ktorý tento návrh oficiálne podá na MZ SR 
 

 Prim.Galád informoval, že boli vypracované doporučené postupy  v gynekologickej urológii, 
ktoré boli odoslané vedeckému sekretárovi SGPS, tieto postupy budú pripomienkované 
a schválované výborom SGPS, následne predložené na MZ SR na uverejnenie vo Vestníku, 
resp. je plánované ich publikovanie v oficiálnom časopise SGPS 
 

 Dr.Danys informoval, že „Register operácií“ je plne funkčný na web stránke  
www.urogynekologia.sk a ku dňu 6.6.2014 je v ňom registrovaných 19 pracovísk, čo sú 
prakticky skoro všetky gynekologické pracoviská realizujúce operácie pomocou syntetických 
materiálov, vyhodnotenie za rok 2014 je naplánované na začiatok roka 2015. Do budúcnosti 
je dohodnuté vykonať porovnanie s výsledkami z Českého registra operácií.  
 

 Riešenie problému s kódom 312 pre predpisovanie Zdravotných pomôcok: napriek 
opakovaných písomným podaniam (3x) na MZ SR sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť zaradenie 
kódu 312 do Zoznamu zdravotných pomôcok. Predstavitelia MZ SR na žiadnu našu žiadosť 
neodpovedali.  
 

 Prim.Galád informoval o prípravách kongresu „Panvové dno“, ktorý sa uskutoční 12.9.2014 
v hoteli Kaskády Sliač. Účasť prisľúbili všetci poprední urogynekológovia z Českej aj 
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Slovenskej republiky, podujatie bude jednodňové, plánovaných je približne 30 prezentácií. 
Informácie sú pravidelne aktualizované na www.urogynekologia.sk, online prihláška je 

funkčná.  

 vzhľadom na skutočnosť, že sa končí volebné obdobie súčasného výboru,  Dr.Danys 
vypracoval správu o činnosti sekcie gynekologickej urológie za obdobie 2010-2014, táto 
správa bola odoslaná prezidentovi aj viceprezidentom SGPS SLS, členom sekcie 
gynekologickej urológie a je prístupná aj na web stránke www.urogynekologia.sk 

  

 prim.Galád informoval, že bol výborom SGPS SLS poverený zorganizovať voľby do výboru 
sekcie gynekologickej urológie 
 

3. Výbor vytýčil úlohy: 

 informovať sa u hlavného odborníka MZ SR prof.Borovského na aktuálny stav pri 
akreditácii subodboru gynekologická urológia, poverený prim.Galád termín – do 
konca roka 2014 

 odoslať posledné aktualizované znenie doporučených postupov v gynekolgickej 
urológii vedeckému sekretárovi SGPS SLS – poverený prim.Galád – termín do 
13.6.2014 

 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, termín kongresu: 12.9.2014 

 zorganizovať voľby do výboru sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS – 
prim.Galád-  termín – do 30.6.2014 

 vyhodnotenie výsledku volieb a odovzdanie agendy novému výboru – termín: 
september 2014 

 
 
5. Predseda poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 
 
 
 
V Nových Zámkoch 10.6.2014   
 
Zapísal: MUDr. Tomáš Danys, PhD. 
 
Overil a schválil: prim. MUDr. Ján Galád 
 

 

http://www.urogynekologia.sk/

