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V dňoch 30. 5 – 2. 6. 2012 sa v Bratislave uskutočnil XIX.
kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloč-
nosti SLS s medzinárodnou účasťou. Kongres prebiehal
na dvoch miestach kontinuálne, a to v Kongresovej sále
Nemocnice svätého Cyrila a Metoda a v blízkej kongre-
sovej sále hotela Bonbón. Hlavným organizátorom bola 
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB pod ve-
dením prof. Borovského.
Pred samotným kongresom sa jeden deň (26. 5. 2012)
venoval workshopom s rôznou tématikou: Vysokoriziková
tehotnosť – manažment vybraných stavov, Extrakčné pô-
rodnícke operácie (VEX, forceps, obrat), Podpora laktácie,
Resuscitácia novorodenca, Základy ultrazvukového vyše-
trenia v gynekológii a v pôrodníctve, Ultrazvukové vyše-
trenia v gynekológii a v pôrodníctve 2D + 3D/4D – kurz
pre pokročilých, Integrovaná diagnostika porúch panvo-
vého dna, Laparoskopia a hysteroskopia. V podvečer pred
kongresom sa konalo zasadnutiu výboru SGPS.
Kongres otvoril prezident kongresu prof. Borovský. Od-
borný program kongresu bol rozdelený do niekoľkých
tém: Tehotenstvo a pôrod, Konzervatívna liečba v gyne-
kológií, Operačná liečba v gynekológií, UZV v gynekológií
a pôrodníctve, Mamológia. Týmto témam sa venovali 2
dni kongresu, počas ktorých bolo odprezentovaných 92
prác, na ktoré nadviazal posledný deň kongresu venovaný
21 kazuistikám. V posterovej sekcií bolo odprezentova-
ných 13 posterov.
Prvý a druhý deň kongresu v dopoludňajších hodinách
prebiehal v kongresovej sále Nemocnice svätého Cyrila
a Metoda priamy prenos z operačných sál s možnou vzá-
jomnou komunikáciou medzi operatérom (Bielik, Kučera,
Bartoš, Eim, Mlynček) a publikom, čo viedlo k zaujíma-
vým diskusiám pri prezentovaných operačných výkonov,

ako napr LAVH s lymfadenektómiou pri karcinóme endo-
metria, LSK myomektómia, hysteroskopická operatíva,
operatíva s robotickým systémom da Vinci.
Kongres začal zaujímavým blokom: Sledovanie v tehotnosti
a zaistenie pôrodov, prednosti a nedostatky systému, 
v ktorom 7 prednášajúci zhodnotili túto problematiku vo
svojich domovských štátoch (Knight – Anglicko, Měchu-
rová – Česko, Ciraru-Vigneron – Francúzsko, Schneider –
Nemecko, Helmer – Rakúsko, Maršál – Švédsko, Danko –
Slovensko). Blok vyvolal zaujímavú, búrlivú diskusiu.
Ďalší blok prednášok s nosnou témou Tehotenstvo 
a pôrod začala Chovancová s prácou Transport in utero –
súčasný stav a perspektívy v SR. Maršal prezentoval ma-
nažment gravidít s rastovou retardáciou plodu, naproti
tomu Ferienec prezentoval manažment gravidít so syn-
drómom nadmerného rastu plodu. Ventruba odprezento-
val stále častejšie aktuálnu tému vaginálneho pôrodu po
cisárskom reze. Záhumenský a Ciraru-Vigneron predniesli
prezentácie k problematike HIV v pôrodníctve. Žernovský
a Borovský prispeli v tomto bloku zaujímavou témou – pa-
tofyziológia žilového systému a úloha gynekológa v liečbe
ochorení žíl v tehotnosti. Značnú polemickú diskusiu vy-
volala prezentácia Měchurovej o kardiotokografickom mo-
nitoringu a jeho forenznom dopade, pričom jedna skupina
diskutujúcich trvala na povinných kardiotokografických vy-
šetreniach od 36 týždňa tehotnosti v týždňových interva-
loch, a druhá skupina tvrdila, že elektronický monitoring
nezlepšuje perinatálne výsledky, ale navyšuje náklady na
prenatálnu starostlivosť. Féderová a Siváková prezentovali
v tomto bloku trend vo vedení pôrodu plodu pri polohe
koncom panvovým.
Blok prednášok s nosnou témou Operačná liečba v gyne-
kológií otvoril videoprezentáciou ingvinálnej lymfadenek-
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tómie pri karcinóme vulvy Mlynček. Hudeček poukázal na
pozíciu reprodukčnej chirurgie v terapií porúch plodnosti.
Ku komplikáciám pri retropubickej páske sa vo svojej
prednáške vyjadril Galád, Hollý doplnil túto diskusiu pred-
náškou Implantáty nie sú vždy výhra. K hysteroskopickým
operáciam sa v prednáškach vyjadrili Cibulka, Siváková a
Urban.
Blok prednášok s nosnou témou Konzervatívna liečba 
v gynekológií Payer a Borovský podrobne rozobrali vo
svojich príspevkoch tému Osteoporóza – diagnostika, pre-
vencia a liečba, D hormón. Zaujala téma predstavená
Dankom a Borovským, Myómy maternice, ktorú doplnil
Donnez prednáškou o Ulipristal acetáte ako novej konzer-
vatívnej liečbe symptomatických myómov. Niekoľko ďal-
ších prednášok bolo venovaných téme reprodukčnej
medicíny. Krhút sa obsiahle venoval téme Diagnostiky 
a liečby hyperaktívneho mechúra. Niekoľko prednášok sa
venovalo rozsiahlej problematike HPV – očkovanie, LBC
s imunocytochemickým vyšetrením biologických marke-
rov, korelácie onkocytológie a histológie.
Blok UZV v gynekológií a pôrodníctve otvoril Dankovčík 
s témou Postavenie genetického sonogramu v skríningu

aneuploidií, v ktorej odznel. Rukavicová prezentovala pato-
logické USG nálezy na hrudníku plodov. Zaujala prednáška
Dosedlu – Ultrazvuková diagnostika porúch placentácie 
a Renčkovej – 3D USG vyšetrenie v predikcií preeklamp-
sie.
Blok mamológie otvoril Bazovský s prezentáciou Rizikové
faktory postihnutia resekčných okrajov pri kvadrantektó-
mií pre karcinóm prsníka a k problematike resekčných
okrajov pri DCIS sa vyjadrila svojou prednáškou aj Bár-
tová. Tento blok doplnila zaujímavá prednáška Móricovej
o Zuskas disease.
Organizátori pripravili kongres s bohatým a zaujímavým
programom, obohatili ho workshopmi a priamym preno-
som gynekologickej operatívy z operačných sál  Spolo-
čensky večer umožnil príjemné posedenie a pobavenie
sa po vyčerpávajúcom kongrese vysoko kladne hodnote-
nom aktívnymi aj pasívnymi účastníkmi.
Organizátorom gratulujeme k výborne pripravenému kon-
gresu a zároveň sa už tešíme na jubilejný XX. kongres Slo-
venskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS,
ktorý sa uskutoční 13.–15. júna 2012 v divadle Jonáša Zá-
borského v Prešove pod vedením prednostu Adama.


