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Prednosta II. gynekologic-
ko-pôrodníckej kliniky LF
UPJ� a PFNsP v Ko�iciach
a I. podpredseda SGPS SLS sa
do�il síce lomeného, ale výz-
namného �ivotného jubilea 65.
narodenín v dobrom zdraví,
plný pracovného elánu a plá-
nov do budúcnosti.

Prof. Jozef Paèin, DrSc., sa
narodil 15. augusta 1932 v Li-
kavke pri Ru�omberku. Zá-

kladné vzdelanie absolvoval v rodnej obci a gymnázium
v Ru�omberku. Maturoval roku 1951. Lekárske �túdium za-
èal na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (1951�1954) a do-
konèil na Lekárskej fakulte UPJ� v Ko�iciach, kde promoval
roku 1957.

Ako �tudent 5. a 6. roèníka u� bol demon�trátorom na �en-
skej klinike v Ko�iciach. Na túto kliniku nastúpil po promó-
cii ako sekundárny lekár. Erudíciu �enského lekára získaval
pod vedením profesora Schwarza (1892�1980). �enskej kli-
nike ostal verný po celé ïal�ie roky a postupne pre�iel cez
v�etky pracovné posty � sekundár, ambulantný lekár, star�í
sekundár, odborný asistent, docent, profesor, vedúci katedry
a prednosta kliniky.

Jubilant vytrvale a sústavne dbal o svoj odborný a vedec-
ko-pedagogický rast. Roku 1961 absolvoval �pecializaènú
atestáciu I. a roku 1975 aj II. stupòa z gynekológie a pôrod-
níctva. Roku 1975 obhájil kandidátsku dizertaènú prácu Po-
mery hemokoagulácie a fibrinolýzy v pôrodníctve a ich hod-
notenie pomocou trombelastografie. Roku 1979 habilitoval
prácou Subchoriálne depozity fibrínu v placente, ich výskyt
a význam v klinike. Roku 1986 obhájil ve¾ký doktorát prá-
cou Èervené krvinky v tehotnosti. V doktorskej práci skúmal
a pertraktoval originálnu, pôvodnú problematiku � otázky
glykovaného hemoglobínu A1C, rovnováhu medzi oxidaèný-
mi pochodmi a antioxidaènou ochranou v erytrocytoch u dia-
betièiek a pri anémiách poèas tehotnosti, pôrode a v �esto-
nedelí a pri rôznych patologických stavoch (potrat, predèas-
ný pôrod, gestózy). Roku 1989 ho menovali za profesora
z vedného odboru gynekológia a pôrodníctvo.

Je potrebné osobitne vyzdvihnú�, �e v�etky obhájené práce
jubilanta boli výsledkom jeho dlhoroènej neúnavnej a cielenej
vedeckovýskumnej èinnosti v problematike hematológie a me-
tabolizmu sacharidov. Jubilant tak vytvoril podmienky pre vznik
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�ivotné jubileum profesora MUDr. Jozefa Paèina, DrSc.

a sám aj zalo�il vlastnú �kolu hematológie a metabolizmu v te-
hotnosti. Prácu a osobnos� prof. Paèina, DrSc., uznávajú doma
aj v zahranièí. Predsedníctvo SLS ocenilo publikaènú èinnos�
jubilanta opakovaným udelením Ambrovej ceny SGPS SLS.

Jubilant absolvoval úspe�né �tudijné pobyty na popredných
klinikách v Parí�i u prof. Mergera a prof. Jamaina. Roku 1967
pred komisiou Vedeckej rady Lekárskej fakulty Sorbonskej
Univerzity obhájil dizertaènú prácu Les problémes de
l�Hémocoagulation au cours de l�accouchment et dans cor-
don ombilical denoeveau-né a menovali ho za d�Assistant
Entrager. Roku 1970 za ve¾mi dobré pracovné výsledky po-
èas pôsobenia na klinikách Gynéc. d�Obstét. de L�Hópital
Bichat a St. Antoin na Collége de Médicine des Hópitaux de
Paris jubilantovi udelili titul � Résident Interne des Hópitaux
de Paris.

Prof. MUDr. Jozef Paèin, DrSc., bol vedúci Katedry gyneko-
lógie a pôrodníctva LF UPJ� od roku 1983. Funkciu prednostu
I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky vykonával od roku 1984.
Od roku 1992 je prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej klini-
ky LF UPJ� a PFNsP v Ko�iciach na Moyzesovej ulici.

Vedeckovýskumná èinnos� jubilanta je rozsiahla. Je auto-
rom a spoluautorom 155 vedeckých a odborných prác v od-
borných èasopisoch a zborníkoch. Obhájil závereèné správy
8 èiastkových úloh �tátneho plánu výskumu. Je autorom 5
uèebných textov pre �tudentov medicíny, jednej monografie
a 200 vedecko-odborných predná�ok na konferenciách a kon-
gresoch doma a v zahranièí. Oponoval 9 kandidátskych di-
zertaèných prác, jednu doktorskú prácu, habilitaènú prácu,
návrhy na profesora z vedného odboru gynekológia a pôrod-
níctvo. Absolvoval viaceré �tudijné pobyty � roku 1971 bol 2
mesiace u prof. Hoøej�ího na Ústave hematológie a krvnej
transfúzie v Prahe, roku 1983 mesiac v Kyjeve v Ústave
matka a die�a a mnohé krátkodobé �tudijné pobyty na klini-
kách v Brne, Prahe a inde.

Gynekologicko-pôrodnícke kliniky LF UPJ� v Ko�iciach
pod vedením jubilanta dosahovali v�dy hodnotné výsledky vo
v�etkých oblastiach èinnosti �enského lekárstva a zaradili sa
medzi popredné klinické pracoviská nielen na Slovensku, ale
aj v bývalej ÈSFR. Viacero zahranièných lekárov absolvovalo
na týchto klinikách �tudijné pobyty. Posledným zahranièným
lekárom bol obèan Guiney � interný ap�irant dr. med. Thierno
Sadou Diallo. Pod vedením jubilanta vypracoval a obhájil kan-
didátsku dizertaènú prácu vo francúzskom jazyku Activités de
la glucose-6-phosphate déhydrogenase et de la catalase dans
les érytrocytes au cours des grossesses ä haute risques.
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V minulosti do ukonèenia èinnosti Krajských národných
výborov bol prof. Paèin aj krajským odborníkom. Pod jeho
vedením sa podstatne skvalitnila èinnos� v �enskom lekár-
stve na poliklinikách a v nemocniciach VSK. Dosiahli sa
dovtedy nepoznané výborné výsledky v nízkej perinatálnej
a materskej úmrtnosti.

Jubilant sa teraz i v minulosti anga�oval v rôznych funk-
ciách na Slovensku, ale aj v rámci bývalej ÈSFR: èlen výbo-
ru odbornej spoloènosti, èlen redakèných rád èasopisov, èlen
komisie pre obhajobu kandidátskych a doktorských prác, èlen
skú�obných komisií IVZ, èlen grantovej komisie pre gyneko-
lógiu a pôrodníctvo pri MZ SR, od roku 1997 je garantom
doktorantského �túdia v na�om vednom odbore na LFUK
v Bratislave.

Predsedníctvo Slovenskej lekárskej spoloènosti jubilanto-
vi udelilo na návrh Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej
spoloènosti Zlatú medailu SLS.

Rozsiahla lieèebno-preventívna, pedagogicko-výchovná,
vedeckovýskumná a organizaèná èinnos� jubilanta by nebola

taká významná, neby� jeho vynikajúceho rodinného zázemia.
Man�elka Marta, ktorá pracuje ako doktorka práv na Mes-
tskom súde v Ko�iaciach, spolu s dcérou Zuzanou vytvárajú
najideálnej�ie podmienky pre rodinné ��astie a pracovné na-
sadenie.

Jubilant si udr�iava �ivotný optimizmus, mladíckos�, k èo-
mu mu iste prispieva aj zdravý èerme¾ský vzduch, ktorý ho
zotavuje pri zdravotných prechádzkach.

V mene výboru a èlenov SGPS SLS vyslovujem vá�enému
jubilantovi poïakovanie za v�etku vykonanú prácu v prospech
zdravia na�ich �ien, matiek a novorodencov. Do mnohých bu-
dúcich rokov mu �elám dobré zdravie a aby e�te dlho bol pilie-
rom a organizátorom pokroku v �enskom lekárstve. �elám mu,
aby svoje celo�ivotné vedomosti a skúsenosti odovzdal mla-
dým generáciám �enských lekárov tak, ako sa patrí na popred-
ného reprezentanta ná�ho vedného odboru a aby e�te dlho a vy-
soko niesol �tafetu svojich predchodcov prof. Schwarza, prof.
Poradovského prof. Èunderlíka a prof. �imku, pod vedením
a po boku ktorých vyrastal a stal sa významným odborníkom.

Ad multos annos!
Doc. MUDr. Ján �tencl, CSc.

predseda SGPS SLS

MUDr. Vladimír Plintoviè sa
narodil 31.8.1922 v Dolnej Stre-
hovej, vtedy okres Modrý Ka-
meò. Maturoval na Sládkovièo-
vom gymnáziu v Banskej Bystri-
ci v roku 1941. Na LF SU v Bra-
tislave promoval v r. 1948.
Lekársku prax zaèínal na chirur-
gicko-pôrodníckom oddelení
v Luèenci (tu pracoval do mája
1951). Potom pôsobil ako brigád-
nik na Trati Dru�by a ako závod-

ný lekár Modrokamenských uholných baní. Po skonèení tohto troj-
roèného obdobia sa dostal na gynekologicko-pôrodnícke oddele-
nie, kde bol prvým prednostom po odèlenení od chirurgie (1952)
primár MUDr. Jaroslav Scholtz, ktorý tam pôsobil a� do svojej
smrti r. 1976. Od r. 1956 robil MUDr. Plintoviè zástupcu primára.
V r. 1976 nastúpil na miesto prednostu primár MUDr. K. Sapák,
CSc., ktorý pri�iel zo �enskej kliniky v Martine.

Jubilant absolvoval viaceré �kolenia a stá�e najmä v prob-
lematike gynekologickej endokrinológie a sterility v ÚPMD
a sexuologickom ústave u prof. Hynieho v Prahe. Úspe�ne
absolvoval �pecializaèné atestácie I. a II. stupòa.

Z podnetu prim. Sapáka sa zaèal venova� prirodzenej vý�ive
novorodencov. Na seminári v Banskej Bystrici (r. 1978) sa pr-

MUDr. Vladimír Plintoviè � 75.-roèný

výkrát prezentoval tzv. laktaèný program. Tento program sa stal
a stále je �koníèkom� dr. Plintovièa. Na okresných, krajských,
celoslovenských i celo�tátnych odborných akciách prezentoval
a propagoval svoje vlastné skúsenosti s týmto programom. Spolu
s prof. �vejcarom, ktorý bol nielen jeho vzorom, ale aj spolu-
pracovníkom, robili aj televízny film. Jubilant napísal 130 èlán-
kov s problematikou �rooming-in�. Viedol linku dôvery a 30
rokov bol vedúcim redakèného kolektívu v krajskom denníku
Smer (zdravotno-výchovné zameranie). Inicioval 4 atestaèné
a diplomové práce s tematikou laktácie. Vlastná kandidátska
dizertaèná práca v�ak zostala pre neprajnos� doby v zásuvke jeho
pracovného stola. Mesto Banská Bystrica � mo�no ako jediné
v Európe � sponzoruje �laktaèný program�. Jubilant dostal za
túto aktivitu r. 1995 Cenu primátora mesta B. Bystrica.

MUDr. V. Plintoviè v r. 1992 ukonèil svoj pracovný pomer.
U� druhé funkèné obdobie je poslancom mesta a pokraèuje
v napåòaní stratégie �Akèný plán zdravia�. Je predsedom ria-
diaceho výboru projektu �Zdravé mesto Banská Bystrica�.

Jeho zdravotno-výchovnú èinnos� v r. 1992 ocenila udele-
ním èestného uznania Sexuologická spoloènos� ÈLS. Sloven-
ská gynekologicko-pôrodnícka spoloènos� SLS ocenila dote-
raj�iu èinnos� jubilanta udelením Pamätnej medaily Univ. prof.
MUDr. Michala �eligu.

Ad multos annos!
Michal Valent
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MUDr. Peter Kleskeò, CSc., pä�desiatroèný

Na Slovensku sú dve vetvy Kleskeòovcov � Turèianska
a Banskobystrická. A preto sa Peter Kleskeò pova�uje viac
za Banskobystrièana ako za Luèenèana, aj keï sa narodil v Lu-
èenci. Pod¾a rokov pre�itých so svojou rodinou v Bratislave
sa u� pova�uje za naturalizovaného Bratislavèana.

Narodil sa 14. októbra 1947 v Luèenci. Po maturite nastú-
pil r. 1965 na LFUK v Bratislave. Do Bratislavy pri�iel plný
entuziazmu a optimizmu, s cie¾om obráti� medicínu prinajmen-
�om �hore nohami�. U� ako �tudent pôsobil v rôznych funk-
ciách � na najvy��ej úrovni. Zapájal sa do mláde�níckeho hnu-
tia, bol èlenom Kolégia rektora UK, èlenom Vedeckej rady UK.
Na Slovensku bol predsedom komisie pre �VOÈ, v rámci ÈSSR
bol jej podpredsedom. Venoval sa organizácii �tudentskej ve-
deckej práce a príprave mladých vedeckých pracovníkov.

Preto�e chcel aj sám vniknú� do vedeckej problematiky, za-
èal ako mladý absolvent LFUK pracova� na Katedre patologic-
kej fyziológie LFUK v Bratislave. A� neskôr ho prilákal od-
bor, ktorému je verný dodnes � gynekológia a pôrodníctvo.
Ako odborný asistent zaèal pracova� na I. gynekologicko-pô-
rodníckej klinike LFUK v Bratislave, kde spravil aj atestáciu I.
stupòa z gynekológie a pôrodníctva. Po atestácii ho zlákala
vidina lep�ieho �ivota a dobrých kontaktov a prestúpil za zá-
stupcu prednostu Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia �tát-
neho sanatória, kde dostal ponuku na vedeckú a�pirantúru.

Mo�no tým, �e sa narodil v znamení Váh, je dané to, �e sa
nad v�etkým zamý�¾a, veci zva�uje, nad problémami filozofu-
je, aby napokon dospel k optimálnemu rie�eniu. A tak, keï
zvládol základy ultrazvukovej diagnostiky a pochopil proble-
matiku odborného vývoja v celej �írke, jednoznaène mu vy-
chádza, �e aby sa mohol odborne rozvíja� ïalej, potrebuje ma�
ve¾a klinického medicínskeho materiálu, ktorý mu v�ak dovte-
daj�ie pracovisko neposkytovalo. K týmto úvahám dospel na-
priek tomu, �e to bolo krásne obdobie jeho prvých �dotykov�
v diagnostike fetálnych malformácií a aplikácie echokardio-
grafie v gynekológii a pôrodníctve, kde vtedaj�ie autority za-
mietli jeho návrhy, aby princípy dopplerovskej diagnostiky pre-
zentoval vo svojej kandidátskej dizertaènej práci.

Dr. Kleskeò stále viac a viac inklinoval k ná�mu pracovi-
sku a toto obdobie bolo ve¾mi úspe�né a tvorivé nielen pre
neho ale aj pre nás. Zaèiatkom 80 rokov nám robil prvé dia-
gnostiky atrézií moèovej rúry a my sme sa s ve¾kým entu-
ziazmom zaèali venova� fetálnej chirurgii, aby sme poruchy,
ktoré diagnostikoval, mohli terapeuticky dorie�i�. Vtedy sa
zaèala na�a plodná a tvorivá spolupráca, zaèali sa na�e pilot-
né �túdie � a mô�em poveda�, �e sme boli medzi prvými na
svete, ktorí sa zaèali zaobera� fetálnou chirurgiou (�peciálne
nami vypracovaný postup marsupializácie moèového mechúra
a vezikálnych shuntov). Toto tvorivé nad�enie ho tak strhlo,
�e po absolvovaní atestácie II. stupòa z gynekológie a pô-
rodníctva � keï som mu ponúkol miesto odborného asistenta

na na�om pracovisku, ho napriek svojej váhavej povahe bez
váhania prijal.

A zaèalo ïal�ie obdobie e�te u��ej spolupráce a problé-
mov, ktoré som mal ja s Petrom Kleskeòom a on so mnou.
Nakoniec sa v�dy na�lo optimálne rie�enie, ktoré bolo na pro-
spech pacientom a ktoré malo adekvátny etický náboj. Preto-
�e to boli väè�inou operácie a postupy výnimoèné � a na tú
dobu doslova raritné � zaèali nás zaujíma� etické problémy
v gynekológii a pôrodníctve a �peciálne vo fetálnej medicí-
ne � a zaèali sme definova� práva plodu.

Preto�e prístrojová technika sa opotrebovávala, len s ve¾-
kou námahou sa nám darilo udr�iava� krok s vývojom vo sve-
te. Pri nedostatku prostriedkov si táto práca vy�adovala enormné
úsilie ka�dého pracovníka a dr. Kleskeò bol v�dy príkladom.
Napokon sa pre kliniku podarilo získa� prístroj s farebnou do-
pplerovskou jednotkou a dr. Kleskeò dostal nové impulzy, nové
nápady a dozrel a dorástol na popredného slovenského, èes-
ko-slovenského a dnes aj európskeho gynekologického ultra-
sonografistu. Ale preto�e u nás je to u� raz tak, znovu sme
v situácii, �e nám chýba adekvátny prístrojový park, aby dr.
Kleskeò a ïal�í odborníci, ktorí vyrástli popri òom na klinike,
mohli pracova� v prospech pacientov �up to date�.

Krátko po nástupe na na�u kliniku dr. Kleskeò obhájil kan-
didátsku dizertaènú prácu: �Prenatálna diagnostika malfor-
mácií a odchýliek vývoja plodu�. V tejto problematike sa stal
v�eobecne uznávaným významným a �pièkovým odborníkom.

O tom, �e dr. Kleskeò sa venoval medicíne celým srdcom
a naplno sa jej oddal svedèí aj skutoènos�, �e vymenil poho-
dlný a relatívne dobre zabezpeèený �ivot v �tátnom sanató-
riu za tvrdú a pritom málo platenú �kolu. Mo�no aj neustále
existenèné problémy spôsobili, �e dr. Kleskeò sa okrem ul-
trazvuku zaèína stále viac zaobera� aj ekonomickými vz�ah-
mi a systémami v zdravotníctve a zaujímajú ho stále viac
pojmy a definície, ktorým � musím sa prizna� za väè�inu z nás
� sme ostatní nevenovali pozornos� a a� dnes vidíme, �e sú
nesmierne dôle�ité. Mô�em jednoznaène kon�tatova�, �e aj
v tejto disciplíne sa dr. Kleskeò s jeho håbavou povahou pre-
pracoval a� do detailov. Problematika ho tak zaujala, �e keï
sa stal v polovici 90. rokov predsedom prípravného výboru
Ultrazvukovej spoloènosti SLS, na túto významnú funkciu
rezignoval, preto�e uva�oval o pôsobení v oblasti zdravotníc-
keho pois�ovníctva. Relatívne krátku dobu robil poradcu Mi-
nistra zdravotníctva SR a riadite¾a sekcie zdravotného pois-
�ovníctva MZd SR. A vtedy som mal pocit, �e sa spåòa jeho
�ivotný sen � k stolièke ministra mal u� blízko.

A tu prechádzam k jeho tretej láske � okrem ultrazvuku
a pois�ovníctva je to politika. O politike vá�nivo diskutuje a na
ka�dú situáciu má svoj vlastný názor. V jeho diskusných prí-
spevkoch v�dy cíti� silný sociálny náboj. Toto v�etko asi de-
terminovalo, �e sa stáva zdravotníckym expertom sociálnej
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demokracie � a mo�no aj ministrom jej tieòovej vlády. To
nám v�ak zatia¾ neprezradil...

Na dr. Kleskeòovi si nesmierne vá�ime v�etky tieto tri pre-
javy jeho záujmu, ale najmä to, �e v�dy je priate¾ský, otvore-
ný � aj keï obèas �vyrýva�, nikdy to nie je poza chrbát. V�e-
tci v kolektíve ho po rokoch poznáme ako èestného èloveka.

Aby oblasti jeho záujmov boli zavà�ené, absolvoval �kolu
verejného zdravotníctva, atestoval zo sociálneho lekárstva,
externe uèí problematiku cenotvorby a ekonomickej evaluá-
cie v �kole zdravotných managerov a na �kole verejného
zdravotníctva. Absolvoval rôzne �tudijné pobyty (napr. Fín-
sko, USA). O ultrazvukovej problematike predná�al na v�et-
kých typoch vedeckých podujatí doma i v zahranièí, na eu-
rópskych i svetových kongresoch. Ve¾mi èasto pôsobil ako
pozvaný predná�ate¾. Z uvedených problematík publikoval
viacero vedecko-odborných originálnych prác. Je èinný v ob-
lasti publicistiky o organizácii a riadení zdravotníctva a v ob-
lasti ekonomiky zdravotníctva. Spolupracoval na príprave 3
výchovno-vzdelávacích filmov. Èasto ho mo�no vidie� v te-
levíznych reláciách o problematike fetálnej medicíny. Je èle-
nom ekonomického klubu Hospodárskych novín.

A pri tejto obrovskej aktivite ani nezbada�, �e dnes dosia-
hol 50 rokov. A nevidíme to na òom ani my, lebo si stále udr-
�iava svoju vy�portovanú líniu, hoci v pä�desiatke by sme
nejaké to �zagu¾atenie� u� aj akceptovali. A keby sa mu ne-
objavoval vo fúzoch a vo vlasoch srieò � vlastne by tie roky
na òom ani nebolo vidie�.

A tak mô�eme poveda�, �e Peter nám dospel � pracovne,
du�evne a fyzicky. Mo�no je to aj vïaka (ako on hovorí) jeho
�babincu�, v ktorom nachádza �ivotnú oporu a k¾ud pri rôz-
nych súèasných peripetiách v na�om zdravotníctve.

A akoby to v�etko, èo som o òom u� stihol poveda�, ne-
staèilo � pustil sa do problematiky mo�no naj�a��ej � presta-
vuje chalupu a robí z nej vidiecky dom. Aby splnil dávnu
tézu a pravidlo �Zasaï strom, postav dom a sprav syna!�
Strom zasadil, dom stavia, syn sa mu v�ak zatia¾ nedarí, hoci
niekedy by iste mal rád ved¾a seba chlapa, aby vo svojom
�babinci� nebol minoritný... V jeho repertoári chýba e�te nie-
èo, kniíha, v ktorej by zhrnul kus svojho �ivota. Kniha o prob-
lematike, v ktorej sa vyzná, o ultrazvukovej diagnostike. V�e-
tci veríme, �e aj toto sa mu podarí a v krátkej dobe budeme
ma� jeho knihu k dispozícii.

V závere nemô�em nespomenú� aj jeho koníèky. Z nich
sa najdlh�ie venuje po¾ovníctvu, aj keï v poslednom èase
u� stále zriedkavej�ie. V mladom veku bol uznávaný ta-
neèník a snáï aj po pä�desiatke si zachová svoje krokové
variácie.

Milý Peter, rád by som Ti povedal, �e prekona� pä�desiatku
nie je najhor�ie. Nesmie� v�ak dovoli�, aby si vek zaèal cíti�.
Ak to doká�e�, mô�em Ti prezradi� a ubezpeèi� �a, �e aj �ivot
po pä�desiatke priná�a e�te ve¾a krás a radostí.

Doc. MUDr. Ján �tencl, CSc.
prednosta KCH� DNsP

Prof. MUDr. Teodor Schwarz (1892-1980) � 115. výroèie narodenia

Prof. MUDr. Teodor Schwarz sa narodil 28. augusta 1892
v Pukanci. Pochádzal z uvedomelej slovenskej rodiny. Otec
bol advokát. Maturoval na evanjelickom lýceu v Bratislave
(1911). Pre svoju národnú uvedomelos� mal poèas stredo�kol-
ských �túdií problémy. Lekársku fakultu zaèal �tudova� v Bu-
dape�ti (1911-1915). Vojenskú prezenènú slu�bu nastúpil v ra-
kúsko-uhorskej armáde (do r. 1918). Po vzniku ÈSR bol opä�
povolaný do ès. armády. Po ukonèení prezenènej slu�by po-
kraèoval v medicínskom �túdiu na LFUK v Prahe, kde pro-
moval 10. júla 1920. Po skonèení medicíny ihneï opä� naru-
koval a slú�il do r. 1921 na plebiscitovom území Oravy. Ne-
skôr pracoval ako externista na ortopedickej klinike, potom
ako sekundárny lekár na chirurgickej klinike a napokon ako
asistent na gynekologicko-pôrodníckej klinike v Bratislave.
V r. 1929 pre�iel na �enskú kliniku prof. Jerieho do Prahy,
kde pôsobil a� do r. 1935, kedy sa habilitoval na docenta. Od
1.6.1936 do r. 1948 bol primárom na �enskom oddelení v Mar-
tine. Aktívne sa zúèastnil SNP. V r. 1949 pre�iel do Ko�íc,
kde sa zaèala budova� nová lekárska fakulta a tam sa stal pred-

nostom gynekologicko-pôrodníckej kliniky a vedúcim kated-
ry. V r. 1955 bol menovaný za profesora. Po odchode do dô-
chodku (1965) �il v Bratislave, kde zomrel 14.2.1980 a kde
je aj pochovaný.

Prof. Schwarz bol vynikajúci lekár, vedec a uèite¾ v odbore
gynekológia a pôrodníctvo, ktorý bol uznávaný nielen na Slo-
vensku, ale v celej ÈSFR. Bol zakladate¾om modernej onkolo-
gickej gynekológie na Slovensku, bol priekopníkom nových pre-
ventívnych smerov v pôrodníctve. Zdôrazòoval význam organi-
zovanej prenatálnej starostlivosti o tehotné �eny, význam vèas-
nej hospitalizácie patologickej gravidity a koncentrácie v�etkých
pôrodov do novozriaïovaných pôrodníckych oddelení. Ako prvý
na Slovensku zaviedol diagnostiku �enskej sterility pomocou
hysterosalpingografie, zaviedol a vy�adoval systematické vy�et-
rovanie bioptického materiálu získaného pri gynekologických
operáciách. V tom èase to znamenalo ve¾ký pokrok v diagnosti-
ke najmä zhubných nádorov �enských genitálií.

V jeho osobe sa syntetizovali vlastnosti èestného a svedo-
mitého èloveka a ve¾kého lekára, pedagóga a vedca. Zalo�il
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Ve¾mi ma zaujali osobné spomienky autora MUDr. J. Èer-
naya, CSc., uverejnené v poslednom èísle Praktickej gyne-
kológie. Je nanajvý� �iaduce, aby súèasníci historických epi-
zód spracovali a zverejnili svoje spomienky. Èasto sú nena-
hradite¾né.

Chceli by sme pri tejto príle�itosti doplni� a roz�íri� nie-
ktoré poznatky o zaèiatkoch do�kolovania lekárov na Sloven-
sku z poh¾adu historika, ktorý u� tri decéniá pracuje na prob-
lematike dejín medicíny a zdravotníctva. V súvislosti s dlho-

Z HISTÓRIE MEDICÍNY

Adresa: Doc. MUDr. M. Tichý, CSc., Gercenova 7, 851 01 Bra-
tislava, Slovensko.

K zaèiatkom do�kolovania lekárov na Slovensku

Miloslav Tichý

roènou prácou na dejinách Lekárskej fakulty UK v Bratisla-
ve u� dávnej�ie upútala na�u pozornos� otázka prepojenia
pregraduálnej a postgraduálnej výchovy lekárov. Okrem tohto
problému venujeme nieko¾ko poznámok aj Èernayovej dvo-
jici lekárov: MUDr. Chura a MUDr. �vejcar.

A� vznik Èeskoslovenskej republiky a zalo�enie Lekár-
skej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ïalej LF
UK) umo�nili aj zaèiatky postgraduálnej výchovy lekárov na
Slovensku. V spoloènej práci s prof. Beniakom sme vysoko
ocenili záslu�nú prácu èeských profesorov pri zalo�ení a naj-
mä v prvom decéniu existencie LFUK (Beniak a Tichý,
1992). Výchova slovenského lekárskeho dorastu bola tak po-

vynikajúcu �kolu � k jeho �iakom patria prof. Èunderlík,
DrSc., prof. Poradovský, DrSc., prof. �imko, DrSc., aj prof.
Paèin, DrSc. Celým svojim �ivotom, osobnými vlastnos�ami
a vysokou odbornos�ou silne vplýval nielen na svojich spo-
lupracovníkov a �iakov, ale aj na �irokú verejnos�. Vo svojom
celo�ivotnom diele dokázal harmonicky skåbi� prácu vynika-
júceho vedca, uèite¾a a lekára. V práci bol prísny na seba,

bol svedomitý, disciplinovaný. Presnos� a svedomitos� vy�a-
doval aj od svojich spolupracovníkov. Na druhej strane bol
ale nesmierne ¾udský a obetavý vo vz�ahu k chorým �enám
a rodièkám. Týmto pracovným zásadám bol verný po celý
svoj �ivot.

Michal Valent

Spomienka na Franti�ka Kalinu (1919-1992)

Franti�ek Kalina, dlhoroèný
redaktor Vydavate¾stva Osveta
v Martine, mu� ve¾kých koncep-
cií a zriedkavej vytrvalosti a ener-
gie, vynikajúci spolupracovník
a predov�etkým verný a úprim-
ný priate¾, nie je medzi nami u�
pä� rokov a my trvale cítime jeho
nenahradite¾nú stratu.

Zdravotníckej odbornej lite-
ratúre upísal takmer celý svoj
�ivot. A ak sa slovenské zdra-

votníctvo mô�e preukáza� stovkami publikácií na vysokej
odbornej úrovni � je to aj výsledok jeho nevídanej pracovi-
tosti a koncepèného myslenia. Pomáhal na svet originálnym
my�lienkam, novým poznatkom zvy�ujúcim úroveò jednotli-
vých medicínskych odborov a uvádzal ich do �ivota ná�ho

zdravotníctva. Od roku 1953 kládol pevné základy zdravot-
níckej odbornej a uèebnicovej literatúry na Slovensku v edí-
ciách, ktoré vychádzajú vo Vydavate¾stve Osveta dodnes. Sta-
ral sa o tvorbu a rozvoj zdravotníckej odbornej terminoló-
gie, prièom úzkostlivo dbal o èistotu národného jazyka.

Na Ferka Kalinu èlovek nemô�e zabudnú� � v�dy nám ho
budú pripomína� knihy, ktorým otváral cestu medzi ¾udí a spo-
mienky na jeho rýdze priate¾stvo a nesmiernu lásku k slovu.

Za obdobie èinnosti �éfredaktora F. Kalinu vy�li Gyneko-
lógia a pôrodníctvo (I.-V. diel), Tehotenské a pôrodnícke kr-
vácanie, Urogenitálna trichomoniáza, Prevencia v gynekoló-
gii a pôrodníctve, Hemolytická choroba novorodencov, Náu-
ka o materstve, Narodí sa nám die�atko, Gynekologická en-
dokrinológia, Výchova k rodièovstvu, Vybrané kapitoly zo
sexuológie a hranièných odborov a ïal�ie publikácie.

Libu�a Chrasteková
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sunutá o èas, ktorého nemal slovenský národ pri vstupe me-
dzi novodobé národy nazvy�. Dokladom vysokej úrovne, na
ktorej zaèínala LFUK svoju pôsobnos�, je aj to, �e u� o dva
roky po jej zalo�ení (1919) mohla táto prvá slovenská vysoká
�kola zaèa� s kurzami pre ïal�ie odborné vzdelávanie � u�
nie medikov, ale lekárov.

Pod¾a archívnych prameòov prvá iniciatíva pri do�kolo-
vaní lekárov sa datuje do roku 1920. Preto�e LFUK zaèína-
la vy��ími klinickými roèníkmi (teoretické roèníky a pra-
coviská vznikli a� neskôr v rokoch 1923�1924), prvé po-
kusy o ïal�iu výchovu lekárov sa via�u na klinické a pa-
raklinické odbory. Pod¾a na�ich doteraj�ích výskumov pri�iel
ako prvý s my�lienkou do�kolovania lekárov profesor chi-
rurgie MUDr. Stanislav Kostlivý. Do�kolovanie si predsta-
voval tak, �e by boli �...poriadané asi �trnás�denné kurzy
klinikou v spojení s ústavmi, zostavil by sa cyklus predná-
�ok, organicky spojených, v ktorých by boli preberané v�et-
ky odbory vedy lekárskej, so zvlá�tnym zrete¾om na potre-
by praktického lekára. Predná�a� by sa zaèalo interné lekár-
stvo, detské lekárstvo, patologická anatómia, chirurgia, rönt-
genológia, urologické praktikum, hygiena, pôrodníctvo
a gynekológia� (Archív LF).

U� samo pôsobenie èeských profesorov na LFUK bolo
vlastne zárodoènou formou ïal�ej výchovy prvej a druhej
generácie slovenských lekárov. O profesorovi Kostlivom to
platí dvojnásobne. Vychoval okolo stovky chirurgov, 51 výz-
namných �iakov. Z nich bolo 11 profesorov, 7 docentov
a ostatní sa stali väè�inou primármi nemocníc na Slovensku.
Ale profesor Kostlivý mal aj priamy vplyv na to, �e z kádrov
Chirurgickej kliniky postupne vznikli samostatná Ortopedic-
ká klinika, U�ná klinika, Klinika chirurgickej propedeutiky,
Klinika urologická a Neurochirurgické oddelenie.

Preto�e MUDr. J. Èernay spomenul osobnos� profesora
MUDr. Churu, chcem sa aj ja krátko zmieni� o tejto ve¾kej
osobnosti detského lekárstva na Slovensku. Chcem upozor-
ni� na to, �e jeho pedagogické ovplyvòovanie procesu do�ko-
lovania lekárov zaèalo ove¾a skôr, ako boli roky jeho �vy-
hnanstva, èi azylu� v Trenèíne.

Prof. Chura bol �iakom Brdlíkovej �koly detského lekár-
stva. Mal ��astie, �e u� ako asistent na LFUK sa ocitol na
dvoch pracoviskách, ktoré viedli vynikajúce lekárske osob-
nosti. Kto z lekárov by nepoznal meno profesora Franken-
bergera? Na detskej klinike zaèal MUDr. Chura pracova� roku
1925 ako klinický sekundár. U� vtedy to bolo zdravotnícke
a �kolské pracovisko pomerne rozsiahle, zmodernizované
a cie¾avedome vedené.

Prof. MUDr. J. Brdlík, ktorý kliniku zalo�il a viedol, si
uvedomoval, �e jeho povinnos�ou je vychova� prvú generá-
ciu slovenských pediatrov. Uvedomoval si v�ak aj to, �e jeho
povinnos�ou ako prvého prednostu Detskej kliniky na LFUK
je nielen choré deti lieèi�, ale aj �... zúèastòova� sa osobne
a so svojimi lekármi na zvý�ení úrovne zdravotnej uvedome-

losti slovenského ¾udu. Jemným a taktným vystupovaním sa
mu podarilo v krátkom èase zdru�i� lekárov rôznej národnosti
do dru�ného kolektívu osvojujúceho si názory svojho �éfa na
komplexnos� pracovných povinností dobrého pediatra, re�-
pektova� v práci odli�né reakcie detí v jednotlivých �tádiách
detského veku a ovláda� diagnostiku, kuratívu a prevenciu
v�etkých detských chorôb� (Pä�desiat rokov UK, 1969).

Roku 1930 profesora Brdlíka menovali za profesora Kar-
lovej Univerzity. Svoje poslanie na Slovensku pova�oval
za skonèené. E�te predtým, roku 1929 habilitoval svojich
asistentov: MUDr. Churu a MUDr. �vejcara. MUDr. Chu-
ra sa habilitoval ako prvý zo slovenských lekárov za súk-
romného docenta z odboru detského lekárstva. Vo svojej
správe o práci MUDr. Churu (ako predseda habilitaènej
komisie) podal profesor Brdlík toto svedectvo: MUDr.
Chura �... preukázal vedeckou prácou ve¾kú usilovnos�
a snahu po prísne vedeckom bádaní spojenú so zruènos-
�ou experimentátora a ve¾kú znalos� medicínskej literatú-
ry, èo zaruèuje, �e bude s úspechom pokraèova� v budú-
cich prácach� (Archív UK).

Roku 1930 profesor Brdlík odi�iel do Prahy. Ako svojho
nástupcu do funkcie prednostu Detskej kliniky navrhol svoj-
ho dlhoroèného asistenta a spolupracovníka doc. MUDr.
Churu. Bol toho názoru, �e nepísanou zásadou èeských pro-
fesorov na LFUK je vychova� si spolupracovníka z radov
domácich slovenských lekárov a po svojom odchode z funk-
cie ho navrhnú� na miesto prednostu kliniky (èi katedry). To
bol aj hlavný dôvod, preèo uprednostnil doc. Churu pred doc.
�vejcarom. Aj doc. �vejcar ve¾mi tú�il sta� sa prednostom
Detskej kliniky LFUK v Bratislave. Doc. �vejcar v�ak vôbec
nebol po�kodený po odchode profesora Brdlíka do Prahy.
Profesor si ho vzal do Prahy so sebou, neskôr sa doc. �vejcar
stal aj profesorom Karlovej Univerzity a prednostom jej Det-
skej kliniky.

Pôsobeniu profesora Churu na LFUK sme venovali u� tri
�túdie. Pri tejto príle�itosti chcem zdôrazni�, �e ako profesor
a prednosta Detskej kliniky LFUK a Detskej kliniky Lekár-
skej fakulty Slovenskej univerzity v rokoch 1930�1945 sa
intenzívne venoval nielen výchove medikov, ale aj postgra-
duálnej výchove lekárov na Slovensku a v Slovenskej repub-
like. Z jeho asistentov a spolupracovníkov sa stali významní
predstavitelia detského lekárstva na Slovensku. Spomeòme
aspoò niektorých: Kux, Masárová, Donovalová, Mores, Kar-
do�, Drgoò, Böhm, Radosa, Grujbár, Fodorová, Michalièko-
vá, Roháèiková, Èinovský, �imko, Bo�ek, �irchích, Chme¾o,
Penia�ka, Novák, Miklu�ica a ïal�í.

Aj príspevok MUDr. Èernaya dokazuje, �e profesor Chu-
ra nezahá¾al a úèinne pomáhal pri do�kolovaní lekárov aj po
roku 1945 � napriek surovému postupu proti jeho osobe. Keï
po roku 1945 lákali profesora Churu zahranièné kliniky a s¾u-
bovali mu dokonca aj �zlato�, odmietol lákavé ponuky so slo-
vami: �Nemô�em odís�, mám tu svoje deti.� Nemyslel tým
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len na svoje vlastné deti. Osobnos� profesora Churu by si za-
slú�ila osobitnú rozsiahlu �túdiu.

Preto�e pí�em tieto riadky pre èasopis Praktická gyneko-
lógia, spomeniem v závere e�te niektoré osobnosti, ktoré stá-
li pri zaèiatkoch do�kolovania gynekológov a pôrodníkov.
Gynekologickú a pôrodnícku kliniku na LFUK zalo�il a do
roku 1925 viedol profesor Gustáv Müller. Bol to prvý dekan
tejto fakulty. jeho prvými spolupracovníkmi pri výchove
medikov od roku 1919, ale aj pri do�kolovaní lekárov po roku
1920 boli: M. �eliga, J. Bazal, F. Horálek, E. Nemec, E. Gra-
ca a �. Neuschl (Archív LF). Väè�ina z nich sa stala primár-
mi nemocníc na Slovensku. Keï profesor Müller zavà�il eta-
pu svojho budovate¾ského úsilia na Slovensku, odi�iel roku
1925 do Brna. Po jeho odchode sa stal prednostom kliniky
doc. MUDr. Michal �eliga, ktorý sa stal onedlho aj prvým
slovenským profesorom gynekológie a pôrodníctva. Na spo-
menutej klinike, ktorá sa tie� intenzívne starala nielen o pre-
graduálne, ale aj o postgraduálne �kolenie lekárov na Slo-
vensku, sa u� od roku 1936 objavilo meno MUDr. E. Dlho�a.
S menom profesora Dlho�a, DrSc., sú úzko spojené zaèiatky
do�kolovania lekárov v Martine, neskôr v Trenèíne a v Bra-
tislave. Tejto zakladate¾skej osobnosti IVZ venujeme samo-
statnú publikáciu.
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Do redakcie do�lo 2.10.1997.

11. októbra 1997 sa o 9.00 h vo ve¾mi peknom prostredí
kongresovej haly biznis centra Matador Púchov zi�la takmer
stovka privátnych gynekológov od Vranova a� po Bratislavu.
Hlavnou témou podujatia bola problematika �enskej moèo-
vej inkontinencie �Gynekologická urológia � stres inkonti-
nencia�.

V poradí u� tretie sympózium opä� organizovala Privátna
gynekologická klinika (One Day Clinic) MUDr. Jozefa To-
mana v Pova�skej Bystrici.

Pred odbornou èas�ou predniesol MUDr. P. Hrúzik, CSc.,
gratuláciu organizátorovi podujatia k okrúhlemu �ivotnému
jubileu. Úvodná predná�ka MUDr. O. Sádovského, CSc., sa
týkala rozdelenia, diagnostiky a lieèby inkontinencií. Prob-
lematiku diagnostiky moèovej inkontinencie doplnenú vlast-
nými klinickými skúsenos�ami na Urologickej klinike JLF UK
v Martine predniesol MUDr. J. �vihra, CSc. Pred prestávkou
dostali slovo aj zástupcovia fi Frank Slovakia a B-Braun.
MUDr. Jakab (Frank Slovakia) odporuèil zaèa� lieèbu stres
inkontinencie pou�itím vaginálnych pesarov (aspoò na pol
roka � v èasti prípadov nastane spontánne vylieèenie). Jeho
odporuèenia podporili viacerí diskutujúci. MUDr. Gavorní-
ková predstavila projekty fi B-Braun.

V druhej èasti sympózia doc. MUDr. L. Popp z privátnej
kliniky dr. Guth (Hamburg) predná�al o svojich skúsenos-

Správa z III. sympózia ne�tátnych gynekológov v Púchove

tiach s lieèbou moèovej inkontinencie. Jeho predná�ka sa opä�
vyznaèovala vysokou odbornos�ou a didaktickou hodnotou.
Pri lieèbe postupuje takto: najskôr vaginálna hysterektómia
(asi v 80-90 %) s následnou abdominálnou operáciou pod¾a
Burcha. Autor je presvedèený, �e nie je viac ako 10 gyneko-
lógov na svete, ktorí doká�u správne urobi� túto operáciu la-
paroskopicky.

Zaujímavá bola aj predná�ka prim. MUDr. T. Matu�ku,
CSc., z Nových Zámkov, ktorý sa uvedenou problematikou
zaoberá u� dlh�í èas. Autor prezentoval svoje výsledky, ktoré
potvrdili správnos� cesty, po ktorej kráèa. Ve¾ký úspech mali
aj predná�ky MUDr. Hollého, CSc., a MUDr. Kri�ka, CSc.,
z II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK v Bratislave.
Obaja predná�ajúci mali predná�ky zamerané na vlastné skú-
senosti zo svojej kliniky. MUDr. Kri�ko, CSc., spolu s prim.
MUDr. Paldiom, CSc., ako jedni z prvých na Slovensku ro-
bia Burchovu operáciu laparoskopicky a tvrdia, �e s ve¾mi
dobrými výsledkami. Na druhej strane bol citovaný zahra-
nièný autor, ktorý tvrdí, �e recidíva ochorenia po laparosko-
pickej operácii je a� 30 %, zatia¾ èo po klasickom postupe
pod¾a Burcha iba v necelých 10 % (kontrola po 3 rokoch).

Po odbornej èasti bol slávnostný obed s mo�nos�ou ïal�ej
neformálnej diskusie a výmeny skúseností. Celé podujatie
bolo organizované s cie¾om vytvori� priestor pre konzultácie
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a výmeny názorov a skúseností urológov, domácich i zahra-
nièných gynekológov. Stále platí, �e väè�ia informovanos�
a hlb�ie vedomosti sú podmienkou zlep�enia starostlivosti
o pacientky.

Veríme, �e podujatie opä� splnilo svoje poslanie a na pria-
nie úèastníkov sympózia budeme pripravova� aj ïal�ie (IV.)
stretnutie, ktoré bude zamerané na tému �Gynekologická en-

doskopia � moderné trendy�. Súèasne si dovo¾ujem pozva�
v�etkých záujemcov na toto stretnutie. Potrebné informácie
poskytnem v�etkým záujemcom.

Za ve¾mi príjemné a neformálne stretnutia patrí vïaka or-
ganizátorov sponzorom sympózia (Nimag, Schering, B-Bra-
un, Frank Slovakia, Pharmacia-Upjohn, Matador Púchov).

MUDr. Jozef Toman

Endoskopia v gynekológii � Hatvanyho deò

6. novembra 1997 bola v Leviciach Celo�tátna vedecko-
pracovná schôdza venovaná problematike endoskopie v gy-
nekológii. Podujatie zorganizovalo Gynekologicko-pôrodníc-
ke oddelenie NsP v Leviciach. Celé podujatie bolo venované
pamiatke prim. MUDr. Tibora Hatvanyho (1921-1986), prie-
kopníka gynekologickej endoskopie na Slovensku. MUDr.
Hatvany bol prednosta Gynekologicko-pôrodníckeho odd.
NsP v Leviciach (1953-1962), neskôr prednosta �enského
odd. NÚTaRCH v Podunajských Biskupiciach. Poèas svojho
aktívneho pôsobenia urobil viac ako 1000 endoskopických
vy�etrení (prevá�ne kuldoskopií).

Schôdza bola v príjemnom prostredí obnoveného kultúr-
neho domu Dru�ba. Zúèastnilo sa tu asi 120 �enských leká-
rov z celého Slovenska. O význame podujatia svedèí aj úèas�
doc. MUDr. J. �tencla, CSc., predsedu SGPS SLS.

Podujatie otvoril slávnostným príhovorom riadite¾ NsP
v Leviciach MUDr. Medovarský. Na otvorení sa zúèastnil aj
primátor mesta a zástupcovia �tátnej správy. Spomienku na
primára Hatvanyho predniesol MUDr. S. Blaho, jeho bývalý
spolupracovník.

V odbornej èasti doc. �tencl predniesol predná�ku o mana-
gemente ováriových tumorov. Poukázal na ve¾ký prínos dopple-
rovskej sonografie pri nároènej diagnostike ováriových nádorov.
V rámci komplexu vy�etrovacích postupov má nezastupite¾né
miesto aj laparoskopia. Prof. Danko analyzoval skúsenosti
martinskej kliniky s hysteroskopiou. Dokumentoval 4 prípady
diagnostiky ca endometria v �tádiu Ia u bezpríznakových pa-

cientok. S najväè�ou pravdepodobnos�ou by sa inou dostup-
nou diagnostickou metódou nezachytili. Autori z NÚTaRCH
sa vo svojich prácach venovali vyu�itiu laparoskopie a minila-
paroskopie pri diagnostike a lieèbe sterility, GEU a zápalových
procesov malej panve. Aj autori z Banskej Bystrice a z Mi-
chaloviec predniesli svoje praktické skúsenosti s hysterosko-
piou. MUDr. M. Kri�ka, CSc., z II. gynekologicko-pôrodníc-
kej kliniky LFUK v Bratislave a autori zo Zvolena referovali
o svojich skúsenostiach s LAVH. Autori z Levíc demon�tro-
vali modernú laparoskopickú lieèbu tubárnej GEU pou�itím
vazokonstrikèných preparátov. Prim. Krekule zo �ale pouká-
zal na event. komplikácie laparoskopie a mo�nosti ich preven-
cie, diagnostiky a lieèby.

Na stretnutí odznelo 24 predná�ok v dvoch blokoch. Pred-
ná�ky vyvolali vecnú diskusiu. Ukázalo sa, �e endoskopia má
svoje pevné a ve¾mi dôle�ité miesto v gynekologickej dia-
gnostike a lieèbe. Zo stretnutia vyplynulo, �e endoskopia u�
nie je doménou len ve¾kých kliník, ale � úmerne k finanè-
ným mo�nostiam � sa stáva samozrejmou súèas�ou be�nej
gynekologickej praxe aj v zariadeniach ni��ieho stupòa.

Prínosom stretnutia sú aj neformálne stretnutia lekárov
z rôznych nemocníc a výmena ich skúseností na najaktuál-
nej�ie témy gynekologickej praxe. Priate¾ské stretnutia sú
v dne�nej � niekedy zbytoène hektickej dobe � stále vzácnej-
�ie. Veríme, �e toto úspe�né podujatie bude ma� aj v budúc-
nosti rovnako vydarené �reprízy�.

Dalibor Ku�nír, Juraj Braun

Problémy gynekologickej urológie

23. mája 1997 bola v Nových Zámkoch Celo�tátna vedec-
ko-pracovná schôdza venovaná gynekologickej urológii. Or-
ganizátorom podujatia bolo Gynekologicko-pôrodnícke odd.
NsP v Nových Zámkoch. Akciu koordinoval prim. MUDr. T.
Matu�ka, CSc. V odbornom programe odznelo 28 predná�ok
autorov zo SR, Èeskej republiky, Nemecka a Rakúska.

Schôdzu otvoril predseda SGPS SLS doc. MUDr. J. �tencl,
CSc. V úvodnej predná�ke doc. Filický, DrSc., analyzoval
úroveò urogynekológie na Slovensku. S pote�ením kon�tato-
val, �e väè�ina na�ich gynekologických oddelení zachytila mo-
derné svetové trendy v diagnostike i v lieèbe. Úroveò starost-
livosti o inkontinentné �eny u nás neustále stúpa. Niektoré
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práce, ktoré boli na tomto podujatí prednesené, sú in extenso
uverejnené v tomto èísle Praktickej Gynekológie.

Program schôdze sa neobmedzil len na odborné predná�-
ky. Súèas�ou akcie boli aj dva priame prenosy z operaènej
sály. Prim. MUDr. Paldia (II. gynekologicko-pôrodnícka kli-
nika LFUK, Bratislava) prakticky predviedol kolposuspen-
ziu laparoskopickou cestou u pacientky so stresovou inkon-
tinenciou moèa. Schôdzu poctil svojou prítomnos�ou a ak-
tívnou úèas�ou aj prof. dr. E. Petri (Gynekologická klinika
Schwerin, Nemecko). Jedným z vrcholov podujatia bola skve-
lá operaèná technika prof. Petriho, ktorú mohli vidie� úèast-
níci v priamom prenose z operaènej sály pri fixatio vaginae

sacrospinalis sec. Amreich-Richter. Prenos bol spojený s po-
drobným komentárom jednotlivých fáz operácie.

V závere stretnutia doc. Filický, DrSc., ocenil poèetnú úèas�
lekárov zo SR i zo zahranièia. Zhodnotil bohatú diskusiu po
ka�dej predná�ke a zdôraznil potrebu u��ej spolupráce odbor-
níkov, ktorí sa venujú urogynekológii. Pravidelné stretnutia
spojené s výmenou skúseností sú dôle�itým predpokladom
skvalitòovania starostlivosti o �eny s moèovou inkontinenciou.

Za významné a úspe�né podujatie organizované na vyso-
kej odbornej a spoloèenskej úrovni patrí vïaka v�etkým úèast-
níkom, organizátorom a v neposlednom rade aj v�etkým
sponzorom akcie.

Prim. MUDr. Tibor Matu�ka, CSc.


