SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Zápisnica
zo zasadnutia Výboru a Revíznej komisie SGPS (2-2/2022)
konaného 6. 9. 2022 online
Výbor:
Prihlásení: MUDr. Jozef Adam, PhD., MUDr. Tibor Bielik, PhD., prof. MUDr. Miroslav
Borovský, CSc., prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MUDr. Ján Galád, PhD., MUDr.
Peter Kaščák, PhD., doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD., prof. MUDr. Miloš Mlynček,
CSc., doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., prof. MUDr.
Jozef Záhumenský, PhD. (11)
Neprihlásení: doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. doc. MUDr. Igor Rusňák, PhD,
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. (2 riadni členovia, 1 čestný člen)
Revízna komisia:
Prihlásení: MUDr. Tomáš Danys, PhD., MUDr. Peter Feldmár, PhD. (2)
Neprihlásený: MUDr. Marián Tholt (1)
Hostia: MUDr. Ján Hruška, MUDr. Ján Hruška, PhD., MHA viceprezident ASL SR pre
segment GYN (1)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, prezencia a schválenie programu
Kontrola uznesení
Aktivity od posledného zasadnutia výboru
Konanie zjazdu SGPS v roku 2023
Príprava volieb do predsedníctiev odborných sekcií
Príprava štandardných postupov
Informácie hlavního odborníka
Rôzne
Záver

1. Online zasadnutie výboru a revíznej komisie o 17,00 hod. otvoril prezident SGPS doc.
MUDr. Martin Redecha, CSc. Na stretnutí je prihlásených online formou nadpolovičná
väčšina členov výboru (11), a revíznej komisie (2). Privítanie člena ambulantných
gynekológov – MUDr. Ján Hruška, PhD, MHA. Výbor aj revízna komisia sú uznášania
schopné. Návrh programu výbor schválil bez pripomienok.
2. Prezident SGPS prečítal zápisnicu z minulého zasadnutia (1-1/2022). Kontrola uznesení –
bez pripomienok.

Prezident: Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
Vedecký sekretár: Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

Sekretariát:

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
Antolská 11, 851 07 Bratislava,
Slovakia
tel./fax: +421 2 6867 3679
e-mail: sekretariatsgps@zmail.sk

3. Prezident SGPS informoval výbor o aktivitách od posledného zasadnutia. O väčšine
bežných aktivít boli členovia výboru priebežne informovaní, vybrané informácie boli
diskutované:
a) Prezident SGPS informoval o použití jednorázového hysteroskopu v ambulantnom
prostredí, prezentoval prednesené pripomienky na zasadnutí poisťovní, záver stretnutia:
nakoľko je daný výkon v ambulancii drahší ako v rámci JZS v nemocnici, poisťovne
rozhodli o doplácaní rozdielu pacientkou, avšak ešte stále je tento výkon v rokovaní.
b) Prezident SGPS informoval o návrhoch členov kategorizačných komisií a rád MZSR
– lieky a liečivá/ zdrav. pomôcky/dietetické doplnky a potraviny. MZSR žiadalo
kandidátov pre komisiu pre zdrav. pomôcky, boli odovzdané členmi výboru predložené
návrhy. MZSR si vyberá 3 kandidátov zo všetkých odborných spoločností. Zatiaľ
nemáme spätnú väzbu ako sa MZSR rozhodlo. MZSR žiadalo kandidátov do odbornej
pracovnej skupiny pre gynekológiu: 2x predsedov (navrhnutí: prof. MUDr. Miroslav
Borovský, CSc., prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.), 2x podpredsedov (navrhnutí:
MUDr. Tibor Bielik, PhD. a MUDr. Peter Kaščák, PhD.), 2x členov (navrhnutí: doc.
MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD., doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.)
Uznesenie 5-5/2022
c) Prezident SGPS informoval o stretnutí s predstaviteľmi gyn. sekcie Asociácie
súkromných gynekológov (30. 6. 2022 v hoteli Teniv vo Zvolene). Predložená bola
zápisnica zo stretnutia a prediskutované jednotlivé body.
c1) odborná spoločnosť SGPS má podľa svojho štatútu ako odborná spoločnosť riešiť
najmä odborné záležitosti a aktivity/činnosti. Organizačné a ekonomické záležitosti, sú
z odborného hľadiska druhoradé, je samozrejmé, že sa vyjadrujeme na základe
vzniknutých situácií aj k všeobecným organizačno-technickým problémom zdravotníctva,
najmä problémom organizácie gynekologicko.- pôrodníckej starostlivosti. Problematika
cenových relácií a vsťahov nemocenských poisťovní a zdravotníckych zariadení je len
druhotná.
c2) Screening na Slovensku aktuálne nefunguje, napriek v praxi platným zákonným
usmerneniam. Pozývanie na skríning poisťovňami stále nie je samozrejmosťou a existuje
diskrepancia v predvolávaní žien na mamografiu a samostatne na screening Ca krčka. Ak
nejaké predvolávanie existuje, tak každá foerma beží samostatne a nie je nijako
kontroľovaná, 2-kolajný screening.
MZSR trvá na štátom organizovanom screeningu, ktorý však adekvátne nefunguje,
oportúnny screening v ambulanciách funguje podľa odhadu na cca na 50 %
Uznesenie 6-6/2022
c3) diskusia o súbežnej ambulantnej praxi. Podľa Gynekol. sekcie ASL bz nemala
existovať súbežnosť medi prácou v nemocničnom zariadení a súkromnými
ambulanciami. Plnohodnotný úväzok na ambulancii je aspoň 0,8 lekárskeho miesta –
vtedy funguje ako plnoúväzková ambulancia. Súbežná činnosť lekárov v nemocniciach
a poobede v súkromných ambulanciách prináša viacero sporných otázok. Výbor
s predloženými námietkami na súbeh praxí nemôže úplne súhlasiť, pretože je to prax
bežná v celom vyspelom svete, uvádzané riziká sú menšie ako prínos často sa
jednostranne účelne preceňujú.
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Naopak, ambulantný lekár do nemocnice nemôže prísť, podieľať sa na liečbe svojich
pacientok a potrebuje na to zmluvný vzťah s nemocnicou, nevzťahuje sa na neho
poistenie lekárskej praxe a iné.
c4) Odmietnutie podania antiD globulínu na ambulanciách, pre organizačnú náročnosť,
pričom ambulantní gynekológovia požadujú podávanie antiD globulínu v 28. g.t
tehotnosti pacientkám v nemocniciach. Členovia výboru nepovažujú tento návrh za
reálny, ktorý podstatne komplikuje celkový stav. Doc. Krištúfková informovala
o aktivitách MZSR smerujúcich k uľahčeniu možnosti podania antiD globulínu
v ambulantnej praxi. Avšak vzhľadom na to, že antiD globulín je kategorizovaný ako liek
kategórie „A“, je možné ho predpísať na meno pacientky do ambulancie a následne je
ambulancii preplácaný zdravotnou poisťovňou. Žiaľ, zmena kategorizácie daného lieku
pre možnosť jednoduchšieho ŠDTP akceptovaná.
Uznesenie 7-7/2022
c5) V rámci riešenia problematiky pôrodných asistentiek bol SGPS na MZSR ešte v júli
2022 oficiálne zaslaný prípis o potrebe zmeny zamestnávania kvalifikovaných pôrodných
asistentiek na ambulanciách a lôžkových odd. gynekologicko-pôrodníckych pracovísk.
Rovnako bolo MZSR požiadané o riešenie problematiky poskytovania zdravotnej
starostlivosti utečenkyniam z Ukrajiny a tiež žiadosť o vyjadrenie stanoviska
k vykonávaniu UPT týmto ženám. Napriek urgenciám, žiaľ do dnešného dňa nemáme
adekvátnu odpoveď.
Prof. MUDr. Miroslav borovský, CSc. informoval, že o daných možnostiach zmien
a udelení výnimky na možnosť práce bežnej zdravotnej sestry na gyn. ambulanciách
a vybraných oddeleniach informovali riaditeľstvo UNB a cez riaditeľa aj MZSR, zatiaľ
tiež bez odozvy. Prebehlo aj rokovanie riaditeľa UNB s rektorom SZU – pôrodné
asistentky už v 2. ročníku majú podpísanú zmluvu so súkromným sektorom, takisto MŠ
SR nedostatočne financuje VŠ pre otvorenie odboru pôrodnej asistencie.
d) MUDr. Ján Hruška informoval o aktuálnej zmene na stránke VšZP – nové revízne
pravidlá pre odbor gynekológia, vedenie SGPS nebolo doposiaľ o týchto veciach zo
strany ZP informované.
4. Konanie zjazdu SGPS v roku 2023.
Predstavitelia ČGPS v máji 2022 informovali výbor SGPS o rozhodnutí ďalej
nepokračovať v spoločných kongresoch SGPS a ČGPS. Prezident SGPS zisťoval
aktuálnu situáciu s dostupnosťou väčších kongresových sál na Slovensku, voľba padla na
hotel Holiday Inn v Žiline, samozrejme aj s možnosťou účasti zahraničných hostí.
Predbežne rezervovaný termín v Holiday Inn v Žiline je 11.-14. 5. 2023. Telefonicky bol
kontaktovaný doc. MUDr. Kamil Biringer, ktorý bol designovaný ako prezident
uvedeného zjazdu
Uznesenie 8-8/2022:
Uznesenie 9-9/2022:
5. Príprava volieb do predsedníctiev odborných sekcií
Voľby do odborných sekcií SGPS sú podľa doterajších praktík plánované na jeseň
2022, SGPS má aktuálne 14 odborných sekcií. Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.
informoval o možnosti elektronického hlasovania, ktoré je v súčasnosti
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6.

7.

8.
a)

b)

c)
d)

nerealizovateľné, nakoľko vyše 300 gynekológov-pôrodníkov nemá aktuálne
evidovaný e-mailový kontakt
Prof. Jozef Záhumenský, PhD. bol zvolený členmi výboru SGPS za predsedu volebnej
komisie na zabezpečenie organizácie volieb do odborných sekcií SGPS na roky 20232027, súhlasil. Za členov volebnej komisie boli zvolení: Doc. Alexandra Krištúfková a
MUDr, Miroslav Kotek, (náhradníci Dr. Jendrušák a Dr, Babala.). Do najbližšieho
zasadnutia výboru volebná komisia vypracuje časový harmonogram a organizačnotechnické zabezpečenie volieb.
Uznesenie 10-10/2022
Príprava štandardných postupov
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD. informovala o aktuálnej situácii
vypracovávania ŠDTP. Hypertenzné ochorenia v tehotnosti sú aktuálne
v pripomienkovaní antihypertenziologickej spoločnosti, následne budú opäť predložené
na členom výboru SGPS a na komisiu ŠDTP na MZSR
ŠDTP Urogynekológia vypracovaný Prof. Petrom Urdzíkom sú aktuálne na MZSR, po
ich spracovaní budú rozposlané členom výboru SGPS a členom komisie ŠDTP MZSR na
pripomiwenkovanie a následne opäť predložené na komisiu ŠDTP na MZSR
ŠDTP Peripartálne krvácanie – už po revízii a pripomienkovaní odbornými
spoločnosťami budú zaslané členom výboru SGPS
Projekt ŠDTP z aktuálneho grantu EÚ na MZSR končí k 31.12.2022, avšak od budúceho
roka by mal byť pod iným grantom, čiže bude možnosť podávať ďalšie ŠDTP
Prezident SGPS informoval o možnosti zverejnenia aktuálne vypracovaných ŠDTP na
web stránke SGPS.
Informácie hlavního odborníka
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. Informoval o aktuálnej situácii pri pripravovanej
legislatívnej zmene súvisiacej s prítomnosťou osoby rodičke pri pôrode. SGPS túto
iniciativu podpořila.
Rôzne
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD informovala o aktuálnych aktivitách EBCOG:
plánovaný EBCOG Congress bude 18.-20.5.2022 v Krakowe, pričom je už spustená
registrácia a prihlasovanie účastníkov a abstraktov.
Publikovaný bol EBCOG Position Statment ohľadom rozhodnutia najvyššie súdu v USA
o interupciách, pričom EBCOG vyjadril obavu z možnosti obmedzovania práv žien v
sexuálnych a reprodkčných právach.
EBCOG Felowship pre mladých gyenkológov-pôrodníkov – je spustené prihlasovanie, do
30. 9. 2022 na stáž na EBCOG akreditovanom pracovisku.
MUDr. Ján Galád informoval o pripravopvanom VIII. Slovenskej konferencie
urogynekológie, ktorá sa bude konať po 4-ročnej prestávke v dňoch 22.-23.9.2022
v hoteli Kaskády na Sliači.

Uznesenia:
Uznesenie 5-5/2022: (návrh dal prof. MUDr. Jozef Zahumenský, PhD.)
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Uznesenie 6-6/2022: SGPS podporuje iniciatívu ambulantných gynekológov o zmenu
koncepcie gynekológie v zmysle zmeny screeningu a preventívnych prehliadok.
Uznesenie 7-7/2022: doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD. napíše presný postup
k preskripcii a následnému preplácaniu daného lieku v ambulantnej praxi a tento postup
bude publikovaný v časopise Slov. gynekológia a pôrodníctvo
Uznesenie 8-8/2022: všetci členovia výboru SGPS súhlasili so samostatným kongresom
v roku 2023, v termíne 11.-14.5.2023 Holiday Inn Žilina
Uznesenie 9-9/2022: prezident zjazdu bude doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
(telefonicky kontaktovaný, súhlasí)
Uznesenie 10-10/2022: prezident SGPS kongresu v roku 2024 bude MUDr. Peter
Kaščák, Phd.
Uznesenie 11-11/2022: : Výbor SGPS menuje volebnú komisiu pre volby do sekcii pre
roky 2023-2027. Predseda prof. Jozef Záhumenský, PhD. a dvaja členovia: doc. MUDr.
Alexandra Krištúfková, PhD., MUDr. Miroslav Kotek, náhradníci MUDr. Babala,
MUDr. Jendrušák.
V Bratislave 6. 9. 2022

Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
overil

Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
zapísala
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