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Zápisnica z rokovania Výboru Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS 

 

Dátum:  22.6.2019 
 
Miesto:  Výstavisko Incheba, Bratislava,  
 6. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS  ČLS JEP  
 
Prítomní: 
členovia výboru: 
  prim. MUDr. Ján Galád, predseda 
 doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD.,MPH,  podpredseda 
 MUDr. Tomáš Danys, PhD.,MPH, vedecký sekretár 
Neprítomní: nikto 
Hostia: nikto 
 
Program: 

1. Otvorenie schôdze a schválenie programu 
2. Problematika členstva v IUGA 
3. Konferencia „Urogynekológia 2020“ 
4. Príprava časopisu Gynekológia pre prax s témou „urogynekológia“ 
5. Problém predpisovania pomôcok na kód GYU (312) 
6. Problematika používania vaginálnych syntetických materiálov („sietí“) 
7. Problematika subšpecializácie v gynekologickej urológii 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
Zápis rokovania: 

1. Predseda výboru  prim.Galád otvoril schôdzu. Návrh programu bol schválený 
jednohlasne. 

2. Prim.Galád informoval, že je potrebné uhradiť členský poplatok do IUGA  
(International Urogynecological Association), kde má Sekcia gynekologickej urológie 
SGPS SLS už niekoľko rokov kolektívne členstvo  
https://www.iuga.org/membership/affiliate-societies 
Podľa informácie prezidenta doc. Redechu bude členský poplatok uhradený zo 
zdrojov SGPS SLS.  

3. Prim.Galád navrhol zorganizovať tradičnú konferenciu „VIII. Slovenská konferencia 
urogynekológie“ v mesiaci september 2020 v kongresových priestoroch  hotela Tenis 
Zvolen. Pracovný termín je 25.9.-26.9.2020, bude však potrebné overiť, či tento 
termín nekoliduje s inými, najmä medzinárodnými konferenciami. 

4. Prim.Galád navrhol v roku 2020 zostaviť jedno číslo časopisu Gynekológia pre prax 
na tému Urogynekológia, editorom by bol doc. Urdzík 

5. Prim.Galád informoval o problematike nemožnosti predpisovania zdravotných 
pomôcok pre inkontinentné na urogynekologický kód GYU 312.  Podstata problému 
je v tom, že tento kód nie je uvedený pri jednotlivých pomôckach v Kategorizačnom 
zozname. Na podnet Sekcie gynekologickej urológie prezident  SGPS  doc. Redecha 
poslal žiadosť o doplnenie kódu adresovanú priamo Kategorizačnej komisii MZ SR, 
rokovanie komisie má byť do konca júna 2019. Doc. Redecha bude informovať 
o výsledku rokovania.  Doc. Redecha zároveň informoval, že v mene SGPS SLS 
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požiadal MZ SR o doplnenie medziodborových komisií pre zdravotné pomôcky 
a protetické materiály o zástupcov za odbor gynekológia a pôrodníctvo. 

6. Doc. Urdzík aj prim.Galád informovali o problematike používania syntetických 
materiálov (sietí) pri operáciách defektov panvového dna. V USA je zakázané 
používanie sietí a museli byť siahnuté z distribúcie, podobná situácia je aj 
v niektorých iných krajinách, napr. vo Veľkej Británii. V SR nie je používanie týchto 
materiálov zakázané, avšak sú už distribuované len dvoma spoločnosťami: AMI 
a Promedon. Doc. Urdzík predostrel potrebu vypracovania podrobného 
informovaného súhlasu k týmto operačným  výkonom. 

7. Doc. Urdzík krátko informoval o problematike riešenia subšpecializácie v 
gynekologickej urológii. Na základe dostupných informácií má stále nebola  
schválená právna norma definujúca subšpecializáciu gynekologická urológia, aby 
následne mohli byť riešené akreditované pracoviská. 

8. Predseda poďakoval  za účasť a rokovanie ukončil. 
 
 
Uznesenie: 
Výbor poveril: 
- prim.Galáda začať práce na organizácii konferencie v roku 2020 
- členov výboru zistiť možnú kolíziu termínu konferencie s inými odbornými podujatiami 
- doc. Urdzíka osloviť vydavateľa časopisu Gynekológia pre prax a zostaviť  jedno číslo na 

tému Urogynekológia 
- doc. Urdzíka  vypracovať informovaný súhlas pre pacientky pre operácie s použitím 

syntetických materiálov 
 
Po ukončení rokovania výboru Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS sa konalo 
stretnutie prim.Galáda s prezidentom SGPS SLS doc MUDr. M.Redechom, CSc., ktorý 
bol informovaný o činnosti sekcie a vyjadril podporu záverom rokovania. 
 
V Nových Zámkoch  23.6.2019 
 
Zapísal: MUDr. Tomáš Danys, PhD.,MPH 
Overil a schválil: prim. MUDr. Ján Galád 
 


