
Z Á P I S N I C A 

 

 

zo zasadnutia Výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti 

zo dňa 17. 3. 2005 v Banskej Bystrici 

 

 

 

Prítomní:       Bakoš, Bober, Ferenčík, Haruštiak, Ježík, Johanes, Kothaj, Mazuch, Mištuna,  

                     Pechan, Vajó 

 

Neprítomní:   Kyslan, Straka 

 

 

1. Riešil sa problém účasti chirurgov v Katalogizačnej komisii Ministerstva zdravotníctva, ktorá bude určovať zoznam 
preplácaných výkonov a podiel spoluúčasti pacienta. Prof. Pechan referoval o možnostiach účasti klinických chirurgov 
v „malej“ čiže „pracovnej“ Katalogizačnej komisii, ktorá je zatiaľ zostavená neproporcionálne (5 ambulantných chirurgov a len 
1 nemocničný chirurg). Slovenská chirurgická spoločnosť žiada zmeniť zloženie „pracovnej“ Katalogizačnej komisie a za jej 
členov navrhuje Prof. Kothaja, Prof. Bobera a Prof. Bakoša. Členom „veľkej“ čiže „schvaľovacej“ Katalogizačnej komisie 
zostane prof. Pechan z titulu vedúceho Akreditačnej komisie.  

 

2. Prof. Kothaj referoval o výsledkoch jednania zástupcov MZ SR, VšZP a Úradu pre DS o zvýšení platieb za onkochirurgické 
operácie a hospitalizácie. Maximálne platby súčasného cenového výmeru si musia dohodnúť riaditelia nemocníc na 
generálnom riaditeľstve VšZP (MZ tu vplyv nemá), platenie skutočných nákladov za finančne náročné onkochirurgické 
operácie bude na programe až sa doriešia priority MZ SR (kardiochirurgia a onkológia) – asi za mesiac. SCHS má vypracovať 
presné kalkulácie jednotlivých operácií, členovia výboru si rozdelili úlohy podľa diagnóz. Termín: do najbližšieho zasadnutia 
výboru.  

 

3. Prof. Mištuna referoval o súčasnom stave vydávania časopisu „Slovenská chirurgia“. Úspešne vyšlo č. 1/2005. Treba upresniť 
databázu členov SCHS a zdôrazniť výhody členstva v SCHS (výzva pre primárov oddelení). Vypracuje sa recenzný protokol 
(úloha Prof. Bober). Uverejní sa spomienka na prim. Sepešiho (úloha Prof. Kothaj).  

 

4. Ceny fy Ethicon Endo-Surgery: Jedna cena bude udelená za najlepšiu prednášku na dňoch mladých chirurgov v Martine (9.-
10.6.2005). Druhú cenu navrhuje SCHS udeliť najlepšej publikácii v časopise „Slovenská chirurgia“ v roku 2005, s hlavným 
cieľom podporiť tento časopis. Z ceny budú 2/3 venované na rozvoj časopisu a 1/3 pre autora článku. Možnosti prejedná Prof. 
Kothaj so zástupcami firmy.  

 



5. Bolo prijaté rozhodnutie, že na Dňoch mladých chirurgov v Martine budú na úvod všetkých sekcií vyžiadané prednášky členov 
výboru SCHS (Prof.Kothaj – onkochirurgia, prof. Haruštiak – hrudná chirurgia a doškoľovanie v chirurgii, prim. Johanes – 
miniinvazívna chirurgia, Prof. Mištuna – cievna chirurgia).  

 

6. V súvislosti so zvýšením platieb za chirurgické JIS o 50% sa zosumarizovali návrhy na stanovenie indikácií pre JIS 
starostlivosť a návrhy na vybavenie chirurgických JIS. Vybavenie JIS respirátormi nebude podmienkou pre pridelenie štatútu 
JIS, hoci vybavenie JIS týmito prístrojmi  je vítané.  

 

7. Doc. Bakoš referoval o vytlačení prvého oznamu IV. Slovenského chirurgického kongresu. Bolo prijaté rozhodnutie začleniť 
do programu kongresu aj Sekciu ošetrovateľstva.  

 

8. SCHS bude žiadať zmenu Opatrenia VšZP, ktoré pre priznanie štatútu oddelenia cievnej chirurgie výžaduje 3 atestovaných 
cievnych chirurgov. SCHS navrhuje ako podmienku 2 cievnych chirurgov. Pri požiadavke 3 cievnych chirurgov by množstvo 
doterajších oddelení cievnej chirurgie prestalo fungovať.  

 

9. Výbor SCHS rozhodol, že sa počnúc dňom 17. 3. 2005 budú z účtu SLS (SCHS) preplácať cestovné náklady členov výboru 
na zasadnutia Výboru SCHS (nemocnice tieto náklady nepreplácajú).  

 

10. Na záver sa vykonali voľby funkcionárov Výboru SCHS na nasledovné 4-ročné funkčné obdobie (2005 – 2008). Do funkcie 
prezidenta bol zvolený Prof. Kothaj, do funkcie viceprezidenta Prof. Haruštiak a do funkcie vedeckého sekretára Prof. 
Mištuna. Funkciu pokladníka bude vykonávať vedecký sekretár.  

 

11. Najbližšie zasadnutie Výboru SCHS sa uskutoční dňa 26. 5. 2005 okolo 11.00 pred zahájením Dies Jessenii v Košiciach (čas 
bude upresnený v Programe Dies Jessenii).  

 

 

 

Zapísal:                                                                                Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. 


