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Zápisnica zo schôdze Výboru Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS 

 

Dátum:  15.5.2015 
 
Miesto:  Bratislava, II. spoločná konferencia SGPS a ČGPS 
 
Prítomní:  prim. MUDr. Ján Galád, predseda 
 doc. MUDr.Peter Urdzík, PhD.,MPH  podpredseda 
 MUDr. Tomáš Danys, PhD.,MPH, vedecký sekretár 
 
 
Program: 
1. Otvorenie schôdze a schválenie programu 
2. Vyhodnotenie rokovania na MZ SR 
3. Riešenie problematiky kódu 312 pre zdravotné pomôcky 
4. Plánované zmeny v Registri operácií 
5. Plánované číslo časopisu Gynekólogia pre prax s témou gynekologická urológia 
6. Plánované odborné podujatia s urogynekologickou tematikou 
7. Vyhodnotenie realizácie úloh z uložených na zasadaní výboru dňa 14.1.2015 
8. Vytýčenie nových úloh 
9. Záver 
 
Zápis rokovania: 
1.  Predseda výboru  MUDr.Galád otvoril schôdzu. Návrh programu bol schválený  

jednohlasne. 
2.   Doc. Urdzík referoval o stretnutí na Ministerstve Zdravotníctva Slovenskej republiky,   

ktorého sa zúčastnili: za Sekciu gynekologickej urológie doc. MUDr. Peter Urdzík, 
PhD., MPH a za MZ SR minister MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA a štátny tajomník 
MUDr. Mário Mikloši, PhD. Predmetom rokovania bola koncepcia odboru 
gynekologická urológia, hlavne akreditácia s následnou možnosťou vykonávať 
atestácie. Napriek skutočnosti, že doc. Urdzík podrobne, vecne a logicky 
vyargumentoval opodstatnenosť našej požiadavky, zástupcovia MZ SR trvajú na 
názore, že atestácie v subšpecializáciách nie sú potrebné  a ako také len roztriešťujú 
základné odbory (tento argument  platí aj pre iné subšpecializácie, napr. onkourológiu 
atď.) 

3.      Predseda výboru MUDr.Galád informoval o dlhodobom probléme, keď v preskripčnom 
obmedzení pre predpis zdravotných pomôcok pre inkontinentné nie je zaradená 
subšpecializácia GYU – 312 aj napriek našim opakovaným písomným žiadostiam. 
Prim.Galád navrhol osloviť priamo zodpovedného člena komisie pre zdravotnícke 
pomôcky prim.MUDr.Mikurčíka. 
 

4.        Dr.Danys informoval, že „Register operácií“ je plne funkčný na web stránke            
           www.urogynekologia.sk. Na základe konštruktívnych pripomienok zadávajúcich   
           kolegov /MUDr.Kopčan, prim.Petrišin/ dr.Danys odoslal správcovi registra požiadavku  
           na vykonanie zmien, ktoré zjednodušia zadávanie a sprehľadnia register. Žiaľ  
           nepodarilo sa doriešiť financovanie registra /poplatky za web, doménu,   
           programovanie a databázu/, snaha o zapojenie firiem do tohto projektu nebola  
           úspešná. Náklady pokrýva v plnej výške prim.Galád z vlastných zdrojov. 
5.        Prim.Galád zabezpečil zostavenie jedného číslo časopisu „Gynekológia pre prax“ vo     
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          vydavateľstve A-medi. Prvé číslo v roku 2016 bude celé venované tematike  
          gynekologickej urológie. Editor čísla bude prim.Galád. 
6.       Na jeseň 2015 sa uskutočnia niektoré odborné podujatia s tematikou gynekologickej  

urológie. Dňa  2.10.2015 sa bude konať XII. celoštátna konferencia gynekologickej 
urológie v Nových  Zámkoch a v dňoch 8.10.-9.10.2015 Konferencia gynekológov 
a urológov na  Sliači-Sielnici (pozn. nejedná sa o konferenciu „Panvové dno“, ktorú 
tradične organizuje prim.Galád, tá sa uskutoční až v roku 2016). Výbor sa rozhodol 
obidve akcie podporiť.  

7.        Zhodnotenie plnenia vytýčených úloh.: 

 prim.Galád informoval, že členský poplatok do IUGA bol uhradený zo zdrojov SGPS 
tak ako je tomu pri všetkých ostatných príspevkoch do medzinárodných odborných 
organizácií. Sekcia gynekologickej urológie prispieva do rozpočtu SGPS pravidelne 
oprostredníctvom organizovania odborných podujatí. 

 na II.spoločnej konferencii SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP prim.Galád, doc.Hollý viedli 
urogynekologický blok prednášok 
 

8.         Výbor vytýčil úlohy: 

 zorganizovať kongres „Panvové dno“ v roku 2016, poverený prim. Galád, 
MUDr.Danys, doc. Urdzík –  v druhej polovici roku 2015 je potrebné skoordinovať 
termín tak, aby nekolidoval s medzinárodnými urogynekologickými kongresmi 

 informovať sa o stave doporučených postupov v gynekologickej urológii, ktoré boli 
odovzdané výboru SGPS 

 ďalšie rokovanie výboru Sekcie gynekologickej urológie je naplánované na jeseň 
2015 počas niektorého odborného podujatia. 

 
9. Predseda poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 
 
V Nových Zámkoch 22.5.2015 
 
Zapísal: MUDr. Tomáš Danys, PhD.,MPH 
 
Overil a schválil: prim. MUDr. Ján Galád 
 

 


