
ZÁPISNICA 

zo schôdze výboru SCHS dňa 21.1.2006  

  

  

  

Miesto : Banská Bystrica, Chirurgická klinika FN FDR 

  

Zúčastnení : Bakoš, Bober, Ferenčík, Ježík, Johanes, Kothaj, Kyslan, Mazuch, Mištuna, Pechan   

Hostia : prof. MUDr. V. Šefránek, CSc., doc. MUDr. J. Tomka, CSc. 

Ospravedlnení : Haruštiak, Vajo. 

  

Program : 

  

1. Návrh hlavného odborníka pre odbor cievna chirurgia MZ SR doc. MUDr. J. Tomku, CSc. Obsahová náplň odboru cievna chirurgia, vznik 
centier cievnej chirurgie (viď, www.scch.sk; )  

2. Program postgraduálnej prípravy pre odbor cievna chirurgia – prof. MUDr. V.Šefránek,CSc. ( viď.www.scch.sk;)  

  

K obom správam bola diskusia venovaná predovšetkým problematike finančného zabezpečenia výkonov 
urgentnej medicíny v odbore cievna chirurgia. Podrobnosti si môže každý člen SCHS vyhľadať na webovej 
stránke  Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie, ako je uvedené v odkazoch k jednotlivým bodom. 

  

3.      3.      Správa o príprave IV. Slovenského chirurgického kongresu v sptembri 2006 v Nitre. Správu o príprave predniesol h.doc. MUDr. E. 

Bakoš, CSc.. Je pripravená 2.informácia o programe kongresu a možnosti prihlasovania sa. V programe kongresu sú hlavnou témou Nové 

trendy v onkochirurgii, Jednodňová chirurgia, Trauma hrudníka a brucha, Pooperačná starostlivosť v ošetrovateľstve – sekcia sestier. 

4. Vznik právneho subjektu Slovenská chirurgická spoločnosť. Profesor Kothaj otvoril problém osamostatnenia sa SCHS a vznik právneho 
subjektu. Tento krok umožní zjednodušenie niektorých činností v rámci Slovenskej chirurgickej spoločnosti, ktoré v súčasnosti musí za 
nás vykonávať Slovenská lekárska spoločnosť. SCHS  si však ponechá štatút pridruženého člena SLS. Čaká sa na návratky od členskej 
základne s písomným stanoviskom k tejto problematike.  

5. Úhrady za špeciálny zdravotný materiál – staplery. Profesor Kothaj referoval o jednaniach na úrovni MZ SR, kde sa pripravovali podklady 
na nové zmluvy pre zdravotné poisťovne, podľa ktorých budú staplery zvlášť uhrádzané deklarovaným centrám (podrobnejšie viď na 
www.sech.sk; www.vszp.sk; )  

6. Zmeny v zdravotníckych zariadeniach.  Podľa nového zákona musia byť všetky zdravotnícke zariadenia do 31.12.2006 reorganizované 
a vytvorené akciové spoločnosti. To vedie manažment týchto zariadení k zmene postojov a začínajú vyžadovať finančné vyčíslenie 
nákladov na jednotlivé diagnózy. Hodnota týchto zariadení, ktorá je vyčíslená na základe definovaných materiálnych položiek 
nezohľadňuje know how zdravotníckych pracovníkov. Členovia výboru považujú za závažný nedostatok, keď sa neberie do úvahy 
odbornosť a scientometrická hodnota zdravotníckych pracovníkov tvoriacich základný kmeň aktuálneho pracoviska.  

7. Hodnotenie 59. Kostlivého chirurgického  dňa.   Organizačný výbor z I. chirurgickej kliniky LF UK  zabezpečuje technicky a odborne 
priebeh najstaršieho  chirurgického podujatia na Slovensku. Od prvopočiatku tohoto konania sa uviedla norma o štruktúre prednášajúcich. 
1/3 prednášok má zabezpečiť kolektív I.chirurgickej kliniky LF UK v Bratislave, 1/3 prednášok je vyčlenená pre Českú chirurgickú 
spoločnosť a zahraničných účastníkov, 1/3 prednášok je zabezpečovaná Slovenskou chirurgickou spoločnosťou. Na tomto podujatí nebolo 
dodržané uvedené zastúpenie v počtoch prednášok. Organizátori sú povinní zabezpečiť ubytovanie  pre hostí podujatia, ktorých tvoria 
členovia výborov českej a slovenskej chirurgickej spoločnosti a prednášateľov vyžiadaných prednášok, čo nebolo v plnom rozsahu 
zabezpečené. Výbor rozhodol, že organizátori tohoto podujatia Kostlivého chirurgického dňa v rámci prípravy budú referovať 



najneskôr do júna daného roku o stave príprav a organizačnom zabezpečení s nevyhnutnou spoluúčasťou vedeckého výboru 
podujatia, ktorého zloženie bude odsúhlasené  aj členmi oboch výborov chirurgických spoločností.  

8. Správa o zabezpečení vydávania časopisu SLOVENSKÁ CHIRURGIA.  Šéfredaktor časopisu Slovenská chirurgia  doc. MUDr. D. 
Mištuna, PhD.,m.profesor referoval o problémoch pri vydávaní časopisu SCHS. Je potrebné písomné stanovisko každého člena SCHS vo 
forme informovaného súhlasu s možnosťou doručovania jednotlivých čísiel časopisu na osobnú adresu v zmysle ochrany osobných 
údajov. Čaká sa na návratky stanovísk informovaného súhlasu dotknutej osoby na adresu redakcie Slovenskej chirurgie. Zatiaľ sa 
posielajú jednotlivé čísla časopisu Slovenskej chirurgie na adresy členov SCHS, ktoré sú k dispozícii redakčnej rade.  

9. Rôzne.  Dňa 23.júna 2006 sa uskutoční Trnavský chirurgický deň venovaný problematike „Diabetická noha“.  
10. Upozornenie.  

  

                         Výbor žiada členov Slovenskej chirurgickej spoločnosti, aby skontrolovali zoznam členskej 
základne uvedený na webovej stránke SCHS (viď www.schs.sk; ) Súčasne prosíme o nahlásenie zmien vo 
funkciách vedúcich pracovníkov jednotlivých chirurgických pracovísk (primári, prednostovia), prípadne zánik 
alebo vznik nových pracovísk (chirurgia, traumatológia, cievna chirurgia, pracoviská jednodňovej chirurgie) 
s uvedením presnej adresy vedúceho pracovníka, pracoviska a zriaďovateľa.  

V prípadoch, ak je niekto členom SCHS a nie je uvedený v zozname členov, prosíme o nahlásenie 
zmeny na sekretariát SLS v Bratislave, Legionárska 4, 813 22 Bratislava a súčasne na webovú adresu SCHS pre 
webmajstra MUDr. M. Mýtnika, alebo poštou na adresu redakcie Slovenskej chirurgie. 

  

  

  

  

  

Zapísal dňa 21.januára 2006 vedecký sekretár SCHS 

                                               doc. MUDr. Dušan Mištuna PhD.,m.profesor 

 


