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Zápisnica zo schôdze výboru Slovenskej spolo čnosti pre úrazovú chirurgiu 
konanej d ňa 17.5.2013 v Hoteli Partizán, Tále. 
 
 
Prítomí členovia (v abecednom poradí bez titulov) 
 
Gajdoš Radomír 
Kitka Miroslav 
Šimko Peter 
Vajcsiková Silvia 
Veselý Ladislav 
 
Neprítomní členovia (v abecednom poradí bez titulov) 
 
Burda Rastislav 
Kuchta Ján 
 
Program : 
 

1. Určenie zapisovateľa  a schválenie programu 
2. Nominácia člena do komisie pre kategorizáciu liekov 
3. Vypracovanie štandardných diagnostických a terapeutických postupov 
4. Implementácia DRG 
5. Logo spoločnosti 
6. Webová stránka spoločnosti 
7. Metodický pokyn pre tromboprofylaxiu v úrazovej chirurgii 
8. Program odborných akcií pod odbornou garanciou spoločnosti 
9. Zotrvanie členstva v ESTES 

 
 
Ad 1. 
Schôdza výboru sa konala bezprostredne po skončení odborného programu 16. Kongresu úrazovej 
chirurgie v hoteli Partizán na Táloch. Členovia výboru poverili predsedu spoločnosti vypracovaním 
zápisnice a jednomyselne schválili program rokovania. 
 
Ad 2. 
Na základe žiadosti SLS o nomináciu členov SLS do Kategorizačnej rady pre lieky sa výbor 
spoločnosti jednohlasne rozhodol nominovať do tejto funkcie doc. MUDr Silviu Vajczíkovú PhD 
a poveril predsedu spoločnosti o tejto nominácii informovať príslušné orgány SLS. 
 
Ad 3. 
Výbor sa zaoberal žiadosťou Národného centra zdravotníckych inormácii o vypracovanie 
štandardných diagnostických a terapeutických postupov v úrazovej chirurgii. Výbor sa dohodol, že 
vzhľadom na extrémny rozsah, ktorý by mal zahrňovať celý záber úrazovej chirurgie, enormnú časovú 
náročnosť prípravy a potrebu neustálej aktualizácie takýchto guidelinov, nie je v silách spoločnosti 
tento projekt realizovať ani po stránke personálnej, ani po stránke finančnej. 
 



Ad 4. 
Výbor poveril predsedu spoločnosti vypracovaním manuálu, ktorým by sa zjednodušila orientácia 
v DRG klasifikácii výkonov poskytnutých a požadovaných VZP na kódovanie operačných zákrokov. 
 
Ad 5. 
Členovia výboru sa v pomere hlasov 4:1 (proti R.Gajdoš) rozhodli pre používanie starého loga 
spoločnosti – nápisu „TRAUMA so zlomeným T“  a poverili predsedu spoločnosti o spracovanie 
všetkých potrebných náležitostí. 
 
Ad  6. 
Členovia výboru jednohlasne schválili slabozelenú farebnú variantu webovej stánky podľa návrhu 
realizujúcej firmy a  rozsah webovej stránky s podstránkami: Najbližšie akcie, Edukácia, 
Metodika,Partnerské organizácie,Kontakty, Výbor a Časopis. 
Výbor sa dohodol, že na podstránke Časopis sa budú uverejňovať abstraktá z odborných akcií, na 
ktorých spoločnosť bude participovať ako odborný garant. Za dodanie abstraktov vo forme pdf bude 
zodpovedný organizátor odborného podujatia. Súčasne na tejto podstránke budú uverejňované 
atestačné práce atestantov z úrazovej chirurgie z Bratislavy a Košíc. Výbor spoločnosti poveril 
predsedu o vypracovanie tlačiva“ Súhlas s uverejnením atestačnej práce na webovej stránke 
spoločnosti“ . 
Výbor spoločnosti splnomocnill predsedu spoločnosti  na rokovanie zamerané na získanie domény 
www.trauma.sk pre potreby webovej stránky spoločnosti. Ak rokovania s vlastníkom stránky nebudú 
úspešné, prof. Kitka navrhol použiť obdobnú doménu.  
 
Ad 7. 
Na základe diskusie a požiadaviek členov spoločnosti počas kongresu a satelitného sympózia výbor 
požiadal hlavného odborníka SR pre úrazovú chirurgiu prof. MUDr. Petra Šimka, PhD o vypracovanie 
metodického pokynu pre tromboprofylaxiu pri fixácii dolnej končatiny v úrazovej chirurgii. 
 
Ad 8. 
Výbor spoločnosti sa dohodol, že každá odborná akcia, na ktorej má spoločnosť participovať ako 
odborný garant, musí byť vopred nahlásená a schválená výborom spoločnosti a okrem výnimočných 
prípadov, hodných zreteľa, by mala byť uverejnená v Kalendári odborných vedeckých medicínskych 
a farmaceutických podujatí SLS. Súčasne by mala byť kreditovaná SACCME v rámci kontinuálneho 
medicínskeho vzdelávania. 
 
Ad 9. 
Výbor spoločnosto rozhodol o pokračovaní členstva v ESTES a o zaplatení členského príspevku na 
rok 2013. 
 
 
 
 
 
 
Tále , dňa 17.5.2013 

 
 

 


