
Zápis zo zasadnutia výboru  Slovenskej chirurgickej spoločnosti 
SLS  konaného 1.12.2016 od 17,00 v seminárnej miestnosti 
I.chirurgickej kliniky LFUK na Mickiewiczovej ul. 13  v Bratislave. 
 
 
Prítomní :  Haruštiak,Danaj,Bakoš,Radoňák, Kothaj, Prochotský, 
Mytnik,Belák, Pechan, Bakoš jr. 
Ospravedlení: Mištuna, Marko,Pinďák, Olejník 
Hostia: Labaš, Čambal, Korček 
 
Program: 1. Financovanie a príspevky do časopisu Slovenská  
                       chirurgia 2016 
                    2. Príprava chirurgických podujatí v roku 2017 
                    3. Schválenie odporúčaných postupov pre liečbu  
                        divertikulárnej choroby 
                    4. Informácia o katalógoch chirurgických výkonov 
                    5. Informácia o  odporúčanom postupe pri vysadzovaní  
                        antikoagulačnej liečby pred chirurgickým výkonom 
                    6.Návrh na ocenenie zahraničních chirurgov 
                    7.Rôzne 
 
Ad 1/  Prof.Radoňák informoval o nepriaznivej finančnej situácii, 
napriek tomu vyšli dve prvé čísla,  do ďalšieho vydania časopisu 
chýbajú odborné príspevky- dôrazne vyzval členov výboru aby 
v rámci svojej pôsobnosti iniciovali dodanie odb.a vedeckých článkov 
 
Ad 2/ Výbor SCHS schválil garanciu SCHS nad nasledovnými   
            podujatiami chystanými v budúcom roku: 
Trilaterálne sympózium miniinvazívnej chirurgie  10.2.2016 
Zodp. Dr.Johanes 
Jeseniov deň- Košice,  25-26.máj 2017 zodp. Doc.Belák, 
téma: Sepsa v chirurgii 
Nitra’s Coloproctologic day , 27.10.2017  zodp.doc.Korček, 
Téma:Inflamatory bowel disease,Advances in Proctology 
71. Chirurgický deň Kostlivého, zodp.prof.Labaš, 1.12.2017 
téma: Choroby žalúdka 
 
Uznesenie: Výbor poveruje vedeckého sekretára nahlásiť plánované 
podujatia sekretariátu SLS 
 
Ad 3/ Doc.Prochotský podrobne oboznámil výbor s pripravovanými 
odporúčaniami pre postupy pri manažmente divertikulárnej choroby, 



chystanými v spolupráci z gastroenterologickou spoločnosťou, 
v písomnej forme návrh zašle členom výboru,  
ktorí  mu do týždňa  môžu  zaslať svoje pripomienky 
 
Ad 4/  prof.Pechan informoval o novej výzve MZ SR na prípravu 
katalogizácie chirurgických výkonov, našej spoločnosti sa týkajú 
operačné chirurgické výkony, ktoré už pred 3 rokmi vypracoval 
prof.Bakoš, a výkony ambulancií a jednodňovej chirurgie.  
Na dopracovaní  výkonov chirurgia-ambulantná starostlivosť údajne -
podľa vyjadrenia dr.,Vivodovej odmietli spolupracovať členovia 
navrhnutí  SLS: dr.Sekáč, doc.Škultéty,dr.Kusý,dr.Jurkovič a dr.Maďar 
 
 Uznesenie: Výbor SCHS navrhuje poslať podklady všetkým členom 
výboru SCHS, ktorí pošlú svoje doplňky a pripomienky  dr.Bakošovi 
Jr., prof.Bakošovi sen. a doc.Čambalovi za oper.chirurgiu . Pre výkony 
jednodňovej  a ambulantnej starostlivosi oslovíme doc.A.Vrzguľu, 
Dr.Kusého a dr.Maďara(sľúbil.prof.Bakoš) a tiež dr.Š.Zelníka. 
Termín do 14.dní 
 
Ad 5/ Výbor sSCHS jednomyseľne odporučil distribúciu už hotového 
materiálu,  ktorý vznikol spoluprácou viacerých odborných 
spoločností. 
 
Ad 6/ prof. Pechan navrhom udelenie čestného členstva Slovenskej  
chirurgickej spoločnosti významným českým chirurgom  doc. Jiŕímu  
Schilerovi a prof.  Janovi Žaloudíkovi. Výbor SCHS  návrh  
jednomyseľne schválil . 
Oboch pozveme  na Jeseniov deň 2017, prípadne im ocenenie 
odovzdáme na významnom českom chirurgickom podujatí. 
Uznesenie: vedecký sekretár podá návrhy na SLS, prezident SCHS 
pozve  ocenených chirurgov 
 
Ad 7 / doc.Korček informoval, že koloproktologická sekcia chystá aj 
v budúcom roku workshopy vo FN Nitra 
Prof.Radoňák navrhol dať odporučenie na možnosť preskripcie 
prípravku.......................... aj  lekárom so špecializáciou chirurgia- 
návrh bol chválený, 
Uznesenie: prof.Radoňák podá vyššie uvedený návrh 
Prim.Mytnik upozornil na problémy s preplácania staplerov pri 
použitých pri otvorených abdominálnych operáciách 
Prof.Danaj  informoval o hospodárskom výsledku za rok 2015- rok 
2016 ešte nebol uzavretý. 



Uznesenie: na najbližšom zasadnutí v roku 2017 podá  informáciu 
za rok 2016 
 
prof.Labaš a doc.Čambal informovali, že   70.chirurgický deň 
Kostlivého  je pripravený. V diskusii sa dohovorila už predbežná téma 
budúcoročného dňa:  Choroby žalúdka. 
 
 
 
zapísal Pechan 
 


