
Z Á P I S 
 

Zo zasadnutia výboru SCHS dňa  29.5.2003 v Košiciach 

 

Prítomní: Bakoš, Bober, ,Holéczy,Kothaj, Kyslan, Mazúch,  Mištuna , Pechan, Vajó 

 

Ospravedlnení : Haruštiak , Ježík,  Ohrádka, Straka 

 

 Program schôdze: 

 

1.      Dies Jessenii XV.- upresnenie programu 

2.      Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia výboru, došlá a odoslaná pošta 

3.      Plán podujatí na rok 2004  

4.      Rôzne 

5.      Uznesenia a záver 

 

Schôdzu výboru otvoril a  prítomných prívítal Kothaj. 

 

Ad 1.  

•         Bober informoval o programe Dies Jessenii XV., rozdelení odborného programu, 
doprave i spoločenskom večeri. Zdôraznil význam posterov, preto i prezentácia posterov 
v samostatnej sekcii, kde budú autori prezentovať svoje práce, nie priamo pri posteroch.  

 

Ad 2.  

•        Holéczy informoval o plnení úloh – Cena Kostlivého a Cena SCHS, zatiaľ nie je 
definitívne doriešené vzhľadom na pozdný termín nahlásenia. Dorieši 
v spolupráci s Ing. Neščákovou. 



•        Internetová stránka SHCS môže ostať. MUDr. Mýtnik je ochotný venovať sa jej 
aktualizácii. Členovia výboru súhlasili s uvedením kontaktných dát. Úloha: 
Holéczy dodá Mýtnikovi podklady pre aktualizáciu stránky. 

Ad 3. 

 

Podujatia SCHS na rok 2004. Výbor prerokoval a schválil: 

•        Stredoslovenské chirurgické dni – termín: apríl 2004, Tále. Téma: Zaujímavé 
kazuistiky. Zodpovedný: Prof.MUDr.P.Kohaj,CSc. prednosta Chirurgickej kliniky 
SZÚ, Banská Bystrica 

•        Trnavský chirurgický deň – termín ani téma zatiaľ nie sú stanovené. Úloha: 
Holéczy vyzve prednostu Chirurgickej kliniky FN v Trnave 
Doc.MUDr.M.Danaja,CSc., aby poskytol výboru podklady 

•        58. Chirurgický deň Kostlivého - termín ani téma zatiaľ nie sú stanovené. Úloha: 
Holéczy vyzve prednostu I.Chirurgickej kliniky LFUK v Bratislave  
Doc.MUDr.P. Labaša,CSc., aby poskytol výboru podklady 

•        IV. Dni mladých chirurgov Prof.MUDr.Stanislava Čárskeho, Dr.Sc. – v r. 2004 
bude organizovať česká strana, výber témy i termín budú organizátori 
konzultovať. Zodpovední: Pechan.,Mištuna  

       Výbor vzal na vedomie: 

•        Český chirurgický kongres 2004 – predpodkladaný termín September 2004 

•        Kongres detskej chirurgie – jún 2004 – organizuje Spoločnosť detskej chirurgie 

 

 Ad 4. 

•        Výbor upozornil na neprehľadnosť vo financovaní Chirurgického dňa Kostlivého – 
úloha pozvať na rokovanie výboru zodpovedných pravoníkov I.Chirurgickej 
kliniky LFUK v Bratislave - Holéczy 

  

•        Bakoš informoval o príprave Nitrianskeho  chirurgického dňa, ktorý sa uskutoční 
10.10.2003.  Téma: Krvácanie do GIT-u. Plán – pozvať zástupcov 
gastroenterologickej obce, stanoviť konsenzus.  Úloha: Bakoš V tejto 
súvislosti Vajó zdôraznil, že pretrváva zvyk, že krvácanie hospitalizuje chirurgické 
pracovisko, hoci primárna liečba je endoskopická. 

 



•        Vajó a Kothaj  informovali o žiadosti Lekárskej komory na hodnotenie lekárov – 
obaja odoslali svoje návrhy 

•        Kothaj  upozornil na návrh na privatizáciu zdravotných poisťovní a z toho 
vyplývajúce riziká pre chirurgickú obec. Úloha: dohovoriť termín audiencie 
výboru u ministra zdravotníctva na prerokovanie uvedeného problému. 

  

Ad 5.   

 

•          Úlohy – ako v texte zdôraznené 

•          Nasledujúce zasadnutie výboru SCHS sa uskutoční dňa 9..10.2003  v Nitre 

 

Rokovanie uzavrel Kothaj 

 

 

 

V Košiciach 29.5.2003                                                         zapísal: Holéczy 


