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Zápisnica zo schôdze Výboru Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS 

 

Dátum:  26.5.2017 
 
Miesto:  Výstavisko Incheba, Bratislava, IV. spoločná konferencia SGPS a ČGPS 
 
Prítomní: 
členovia výboru: 
  prim. MUDr. Ján Galád, predseda 
 doc. MUDr.Peter Urdzík, PhD.,MPH, mim.prof.  podpredseda 
 MUDr. Tomáš Danys, PhD.,MPH, vedecký sekretár 
 
členovia sekcie: 
 MUDr. Jozef Oravec, CSc. 
 MUDr. Ľubica Hammerová, PhD. 
 doc. MUDr.Ivan Hollý, CSc.  
 MUDr.Peter Papcún, PhD. 
 MUDr.Barbara Spodniaková, PhD. 
 MUDr.Branislav Kopčan 
 MUDr. Gabriela Šustová, PhD. 
 
 
Problematika rokovania: Akreditácia pracovísk 
 
Priebeh:. 

Schôdzu otvoril MUDr. Galád, ktorý privítal členov výboru ako aj členov sekcie. 
Vzhľadom na pripravované zaradenie subšpecializácie v odbore gynekologická 
urológia do vestníka MZ SR v rámci harmonizácie s EÚ boli informovaní členovia 
výboru ako aj prizvaní členovia o následnej možnosti podať žiadosť o akreditáciu 
v danej subšpecializácii. Doc. Hollý (Bratislava) a doc. Urdzík (Košice), ako 
zástupcovia klinických pracovísk Univerzitných nemocníc, vyjadrili záujem o 
akreditáciu v subšpecializácii gynekologická urológia.  
Následne prebehla medzi členmi diskusia o počte akreditovaných pracovísk, dĺžke 
prípravy  a náplni odboru, vzhľadom na predpokladaný počet lekárov, ktorí budú 
chcieť získať atestáciu v subšpecializácii gynekologicá urológia. Na  porovnanie  
v Českej republike je  v akreditovaných  18  pracovísk.  Z toho je  5 akreditovaných 
pracovísk  II - typu s akreditáciou EBCOG pre urogynekológiu (European Board and 
College of Obstetrics and Gynaecology) - zabezpečujú  liečbu inkontinencie moču 
a panvového  prolapsu  všetkými  metódami. 
Z rozpravy vyplynuli tieto fakty: 
1. Gynekologická urológia patrí v EÚ medzi 4 základné nadstavbové odbory 

v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo 
2. Operačné riešenie defektov panvového dna a inkontinencia moču tvorí približne 

30% celkového počtu operácií v gynekológii. 
3. Vzhľadom na špecifiká využitia syntetických implantátov (siete a suburetrálne 

pásky) a špecifické komplikácie je nevyhnutná dôsledná príprava špecialistov 
v odbore gynekologická urológia 

4. Na Slovensku bude nevyhnutné postupne vychovať cca 60-70 odborníkov  
v danom odbore. 



2 

 

 
 

 
Záver:.Po zhodnotení všetkých faktov Sekcia gynekologickej urológie SGPS doporučuje, aby 

po splnení požiadaviek vyplývajúcich z Vestníka MZSR boli akreditované aspoň dve 
pracoviská, ktoré by umožnili vychovať schopných odborníkov v subšpecializačnom 
odbore gynekologická urológia a tým zlepšili starostlivosť o ženy s defektom 
panvového dna a inkontinenciou moču. 

 
 
 
 

prim. MUDr. Ján Galád 
predseda sekcie 

 
 

 


