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Vec: Zápisnica z výročného rokovania výboru Neurochirurgickej sekcie SLK z 6.12.2017 Bratislava,
Neurochirurgická klinika.
Prítomní:

prim.MUDr.Ivan MAČUGA, NCHO Žilina- predseda výboru, ivan.macuga@nspza.sk
MUDr.Kamil KOLEJÁK, PhD, prednosta NCHK Nitra – člen výboru, kolejak@fnnitra.sk
MUDr. Andrej DŽUBERA, PhD., NCHK Bratislava- člen výboru , dzuberaa@zoznam.sk

Program schôdze: 1. Správa o činnosti za 2017
2. Návrh činnosti výboru na 2018
3. Rôzne
Výbor jednomyseľne schválil priebeh schôdze podľa programu.
1.Výbor Neurochirurgickej sekcie SLK konštatoval, že v roku 2017 nebola organizované žiadne podujatie alebo
činnosť vyplývajúca z ustanovenia tejto sekcie v SLK, boli sprístupnené informácie o výbore na stránke SLK. Niektoré
nesplnené body prešli do plánu na rok 2016. Sekcia nedisponuje žiadnými finančnými prostriedkami.
2.V roku 2017 Výbor neurochirurgckej sekcie :
- poveruje predsedu , aby cestou sekretariátu a prezídia SLK požiadal o priradenie rezidentov v neurochirurgii
neurochirurgických slovenských pracoviskách a a novoatestovaných lekárov v neurochirurgii – členov SLK
do neurochirurgickej sekcie SLK ( zašle žadosť so zoznamom lekárov)
 upozorňuje vedenie SLK a zriaďovateľov nemocníc, ako aj zdravotné poisťovne na pretrvávanie
neprimerane dlhých a medicínsky neakceptovateľných čakacích listín na plánované operácie na viacerých
neurochirurgických pracoviskách v SR (napr. na NCH Bratislava viac ako rok) a požaduje adekvátne riešenia
od kompetentných orgánov a štatutárov, ktorých týmto vyzýva k riešeniu situácie.
 vyzýva kompetentných štatutárov a akreditovaných univerzít pre postgraduálnu špecializáciu v neurochirurgii
na zjednotenie podmienok špecializačných skúšok pri špecializácii z neurochirurgie a kreovanie tzv.
národnej skúšobnej platformy (komisie) v súlade s návrhmi výboru Neurochir.spoločnosti SLS s jasne
stanovenými pravidlami ako pre skúšaných,tak aj pre skúšajúcich.
 požaduje dôsledne dodržanie mandátnych zmlúv medzi LOZ a MZSR a vyšších kolektívnych zmlúv o
valorizácii platov lekárov v súlade so zmenami priemernej mzdy v hospodárstve a adekvátnym násobkom
mzdy lekára so a bez špecializácie
 navrhuje , aby cestou orgánov SLK bol vypracovaný hodnotiaci systém na oddiferencovanie náročnosti
jednak jednotlivých špecializačných odborov medzi sebou s premietnutím náročnosti do výšky odmeny napr.
vo forme koeficientov. Perspektívne realizovať hodntiace a diferenciačné kritéria v rámci jednotlivých
odborov, podľa zložistosti vykonávaných výkonov v porovnaní s ostatnými pracoviskami tej istej
špecializácie
 nasledujúce zasadnutie výboru zvolá predseda výboru podľa potreby, respektíve najneskôr do roka od
terajšieho zasadnutia v priebehu r. 2018. Rok 2018 bude aj posledným rokom 4 ročného cyklu terajšiho
výboru a SLK pravdepodobne iniciuje a zrealizuje korešpondečné voľby na ďalšie obdobie.
3.Výbor konštatoval vyčerpanie programu a zasadnutie bolo ukončené.
Prim. MUDr. Ivan Mačuga
Predseda NCHS SLK,overil

MUDr.Kamil Koleják,PhD., člen výboru

