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Zápisnica zo 6. zasadania Výboru Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny 

katastrof SLS, volebné obdobie 2014 – 2017  

 

 

Dátum konania: 27.októbra 2016 

Miesto konania: Hotel Bešeňová, Bešeňová 

  

Prítomní: MUDr. Táňa Bulíková, PhD; MUDr. Štefan Trenkler, PhD; MUDr. Ivo Hybrant, 

MUDr. Ladislav Kotrusz, MUDr. Miloslav Hanula, PhD; MUDr. Anna Vargová, 

PhD., MUDr. Vladimír Lazorčák MPH 

Neprítomní, ospravedlnení: doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD, MUDr. Katarína Brštiaková, MUDr. 

Helena Zaťková, MUDr. Monika Pavlíková 

Hostia:  MUDr. Atilla Gányovics. 

 

Program zasadnutia: 

1. otvorenie  

2. kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia (od apríla 2016) 

3. príprava VIII. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UM a MK 

4. EuSEM 

5. rôzne a diskusia  

6. termín nasledovného stretnutia          

 

K bodu č. 1: 

 Prezidentka MUDr. Bulíková privítala členov výboru, navrhla program výboru. 

 Program výboru bol jednohlasne schválený 

 Hlasovanie - 5 členov za / 0 proti 

 

K bodu č. 2: 

 Prezidentka MUDr. Bulíková zosumarizovala plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia: 

 

Uznesenie č.19: Dopracovať dotazník o analýze prednemocničnej starostlivosti – úloha sa odkladá, 

vzhľadom k pripravovaným zmenám v tejto problematike 

 Hlasovanie - 5 členov za / 0 proti 

 

Uznesenie č. 20: Dopracovať odporúčanie výboru SSUMaMK pre polytraumu – úloha bola 

splnená 

 

Uznesenie č. 21: Implementovať v praxi Odborné usmernenie výboru SSUMaMK pre použitie 

magnetu a pokúsiť sa vytvoriť register – úloha splnená, MUDr. Bulíková informovala o prvých 

hláseniach o použití magnetu 

 

Uznesenie č. 22: Umiestniť odporučenia IKAR pre horskú medicínu ne webstránke odbornej 

spoločnosti – úloha splnená čiastočne 

 Nový termín: do najbližšieho zasadania výboru SSUMaMK 

 Zodpovedný: MUDr. Kotrusz, MUDr. Trenkler 

 Hlasovanie - 5 členov za / 0 proti 

 

Uznesenie č. 23: Vypracovať odborné usmernenie s pediatrickou problematikou – úloha čiastočne 

splnená 

 Termín: do najbližšieho zasadania výboru SSUMaMK 

 Zodpovedný: MUDr. Hanula 

 Hlasovanie - 5 členov za / 0 proti 
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K bodu č. 3: 

 Prezidentka MUDr. Bulíková informovala o stave prípravy VIII. ročníka Stredoeurópskeho 

kongresu UM a MK. Predstavila hlavné témy a témy workshopov. MUDr. Hanula ponúkol 

v spolupráci s MUDr. Csomorom a MUDr. Podhoranským zrealizovať simulačný workshop, 

MUDr. Bulíková preverí s členmi občianskeho združenia časový priestor. 

 Novou témou počas kongresu bude geriatrická problematika – zastrešenie prevezme MUDr. 

Vargová 

 Výbor diskutoval o potrebe zapojiť do kongresu lekárov urgentných príjmov. MUDr. Trenkler 

informoval o avizovanej účasti 3 českých prednášateľov do bloku urgentných príjmov. Členovia 

výboru oslovia jednotlivé pracoviská za účelom aktívnej aj pasívnej účasti v bloku urgentných 

príjmov. (Bratislava, Trnava – MUDr. Bulíková; Nitra – MUDr. Brštiaková; Banská Bystrica – 

MUDr. Hanula; Martin – MUDr. Vargová; Žilina – MUDr. Hybrant, Spišská Nová Ves, Košice 

– MUDr. Trenkler; Prešov – Lazorčák.  

 MUDr. Bulíková vyjadrila podporu účastníkom z urgentných príjmov v odpustení registračného 

poplatku. 

 

K bodu č. 4: 

 MUDr. Trenkler a MUDr. Bulíková informovali o uskutočnenom EuSEM kongrese vo Viedni. 

Zatiaľ nie je k dispozícii zápisnica zo stretnutia council. Nasledujúce EuSEM kongresy budú 

v Aténach, Glasgowe a v Prahe. 

 EuSEM pripravuje kurz UHPO v Banskej Bystrici v spolupráci so SSUMaMK a Falck a.s. 

 MUDr. Trenkler informoval, že v Kodani sa uskutoční záchranársky kongres EMS. 

 

K bodu č. 5: 

 MUDr. Bulíková vyzvala na aktívne vyhľadávanie nových členov odbornej spoločnosti. 

 Dr. Trenkler navrhol kooptovať do výboru MUDr. Gányovicsa. 

 

Uznesenie č. 25: Výbor kooptoval do výboru MUDr. Gányovicsa 

 Hlasovanie - 5 členov za / 0 proti 

 

 MUDr. Lazorčák informoval o stave účtu k 15.9.2016: 622,8 EUR. Správu o hospodárení zobral 

výbor na vedomie. 

 Výbor diskutoval o potrebe vytvorenia odporučení SSUMaMK pri torakostómii. 

Uznesenie č. 26: Vypracovať odporučenie SSUMaMK pri torakostómii. 

 Termín: do najbližšieho zasadania výboru SSUMaMK 

 Zodpovedný: MUDr. Gányovics 

 Hlasovanie - 5 členov za / 0 proti 

 

 Výbor diskutoval o potrebe vytvorenia odborného usmernenia pre podchladenie 

Uznesenie č. 27: Vypracovať odborné usmernenie SSUMaMK pri podchladení. 

 Termín: do najbližšieho zasadania výboru SSUMaMK 

 Zodpovedný: MUDr. Kotrusz 

 Hlasovanie - 5 členov za / 0 proti 

 

 MUDr. Bulíková informovala o projekte skupine záchrannej zdravotnej služby na MZ SR. Výbor 

vyjadril pohoršenie, že nebol oslovený a prizvaný MZ SR k tejto problematike a nemá tam 

zástupcu. 

Uznesenie č. 28: Napísať list hlavnému odborníkovi pre urgentnú medicínu. 

 Termín: okamžite 

 Zodpovedný: MUDr. Bulíková 

 Hlasovanie - 5 členov za / 0 proti 
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 MUDr. Hanula informoval o projektovej skupine urgentné príjmy na MZ SR, ktorej je členom za 

pediatrickú problematiku. 

 

 MUDr. Hybrant informoval o stretnutí na NCZI, kde sa pripravuje register náhlych zástav obehu 

a po vzore Českej republiky sa pripravuje výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby. 

 

 

Ďalšie stretnutie výboru  sa uskutoční dňa 29.3.2017 o 17:00 hod. počas VIII. ročníka 

Stredoeurópskeho kongresu UM a MK v hoteli Sitno vo Vyhniach. 

 

Bešeňová, 27. október 2016 

 

 

                            Zapísal: 

        MUDr. Miloslav Hanula, PhD. 

         

         

 


