Zápisnica zo zasadania výboru SSKM
29. IX. 2006
Prítomní : doc. MUDr. S. Bazovská, CSc, MUDr. R. Botek, MUDr. J. Hanzen, prof.
MUDr. D. Kotulová, PhD, doc. MUDr. A. Líšková, PhD, mim.prof., doc. MUDr. M.
Nikš, CSc., RNDr. F. Ondriska, PhD, MUDr. A. Petrovičová, CSc., MUDr. A.
Purgelová, MUDr. A. Vaculíková –členka RK
Hostia : členovia volebnej komisie MUDr. A. Longauerová, RNDr. D. Staneková,
PhD.
Program:
1. Kontrola zápisnice.
Uzn. 30 sa nesplnilo.
Uzn. 33 -doplnenie Metodický list pre diagnostiku toxoplazmózy bol podpísaný
ministrom zdravotníctva a výbor poveruje RNDr. Ondrisku, PhD aby zabezpečil jeho
zverejnenie v časopise Správy klinickej mikrobiológie.
Uzn. 36 Predsedkyňa spoločnosti konštatovala, že všetky akcie spoločnosti v rokoch
2002- až 2006 boli ziskové. Posledné podujatie, V. kongres SSKM v Martine zatiaľ
nie je účtovne uzavreté. Celkové náklady na hospodárenie spoločnosti zaťažuje
hlavne zvyšujúce sa poštovné za doručovanie časopisu Správy klinickej
mikrobiológie. V tomto smere treba využiť firmy, ktoré majú záujem posielať spolu
s časopisom reklamné materiály.
Uzn. 38 Sekretárka spoločnosti pripraví pre distribúciu časopisu obálky resp. štítky
(2x) s natlačenými adresami pre firmu EuroLambda, ktorá teraz zabezpečí odoslanie
dvoch čísiel.
2. Správa Volebnej komisii.
K 31. VI. hlasovacie lístky v 1. kole volieb do výboru SSKM na ďalšie funkčné
obdobie zaslalo 96 z celkového počtu 247 členov, 90 lístkov bolo platných. Zoznam
členov, ktorí získali platné hlasy bol zaslaný všetkým členom spoločnosti. Volebná
komisia oslovila členov, ktorí získali hlasy v prvom kole volieb, a na základe ich
súhlasu bola zostavená kandidátka pre 2. kolo volieb. Toto kolo sa uskutoční
písomnou formou, kandidátka bude zaslaná ako doporučená zásielka začiatkom
októbra a hlasovacie lístky musia byť odoslané do 31. októbra t.r. Nakoľko členka
Volebnej komisie RNDr. Staneková, PhD kandiduje v 2. kole volieb na člena výboru
SSKM, nahradí ju MUDr. A. Vaculíková.
Uzn. 39 Výbor SSKM poveruje členov Volebnej komisie MUDr. Lisalovú, MUDr.
Longauerovú, MUDr. Vaculíkovú, aby vyhodnotili 2. kolo volieb a podali správu o
výsledkoch volieb za zasadaní výboru koncom novembra t.r.
3. Príprava Prowázkových dní v Komárne.
Prof. MUDr. Kotulová informovala o príprave konferencie. Odborný program je
zabezpečený (42 príspevkov), ako hostia budú na konferencii Doc. RNDr. J.
Jelínková, CSc. za Epidemiologicko-mikrobiologickú spoločnosť JEP, prof. MUDr. J.
Beran, DrSc. a Dr. Z. Szenasi z Budapešti. Slávnostné otvorenie zabezpečila dr.
Zamboóva, ako aj prijatie ocenených Prowázkovou medailou u primátora mesta
Komárno. Spolok lekárov v Komárne navrhol na ocenenie za dlhoročnú odbornú
činnosť MUDr. A. Véghovú z RÚVZ Komárno a MUDr. Z. Janečkovú z RÚVZ Nové
Zámky, Parazitologická spoločnosť MVDr. B. Peťku, CSc. z Parazitologického ústavu
SAV v Košiciach a prof. MVDr. V. Letkovú, PhD z Univerzity Veterinárskeho lekárstva
v Košiciach. Výbor SSKM navrhuje na ocenenie doc. RNDr. J. Jelínkovú, CSc.,

z Institútu postgraguálního vzdělavaní ve zdravotníctvi v Prahe a doc. MUDr. S.
Bazovskú, CSc. z LFUK v Bratislave.
Predsedkyňa spoločnosti ďalej informovala o zmenách v Štatúte
Prowázkových dní, v súvislosti so zmenami názvov poriadajúcich organizácií.
Uzn. 40 Výbor SSKM schválil prípravu konferencie a udelenie Prowázkových medaily
6 pracovníkom za ich dlhoročnú odbornú činnosť.
4. Podujatia v roku 2007.
SSKM bude spoluusporiadateľom Moravsko - slovenských dní, ktoré budú
v septembri 2007 v Ostrave. Ústav mikrobiológie LFUK v Bratislave v spolupráci
s klinickými pracoviskami fakulty usporiada Dni klinickej mikrobiológie na tému
„Infekcie z cudzieho telesa“ koncom mája 2007 v Bratislave.
Uzn. 41 Výbor SSKM poveruje prof. MUDr. Kotulovú, PhD. nahlásiť odborné
podujatia spoločnosti na SLS, aby mohli byť zahrnuté do kalendára podujatí 2007.
5. Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2005.
Predsedkyňa spoločnosti informovala výbor, že do dnešného dňa dostala len
1 návrh, preto požiadala členov výboru aby iniciovali v svojom okolí zaslanie ďalších
návrhov. Termín vyhodnotenia sa posúva na zasadanie výboru koncom novembra.

6. Mikrobiologická diagnostika.
Členovia výboru informovali o problémoch s laboratórnou diagnostikou HCV,
ktorú sa snažia prebrať pracoviská, ktoré nato nemajú odborné oprávnenie. Po
diskusii členovia výboru navrhli spoločné stanovisko, ktorým sa obracajú na ministra
zdravotníctva, predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
a generálnych riaditeľov zdravotných poisťovní. List uvádzame v prílohe.
Uzn. 42 Výbor SSKM protestuje proti neoprávneným nárokom na diagnostiku VHC
nemikrobiologickými pracoviskami.
7. Pripomienky k Nariadeniu vlády SR 322 z 3. mája 2006.
MUDr. Petrovičová, CSc. informovala o novom nariadení vlády, ktoré
nezohľadňuje potreby na špecializáciu v odbore klinická mikrobiológia a oboznámila
výbor zo stanoviskom SZU (v prílohe).
Uzn. 42 Výbor SSKM podporuje stanovisko SZU k Nariadeniu vlády SR 322.
8. Ocenenia pracovníkov.
Výbory odborných spoločností podľa Štatútu SLS môžu navrhovať ocenenie
dlhoročných pracovníkov spoločnosti.
Uzn. 43 Výbor navrhuje ocenenie „Čestné členstvo SSKM“ a Čestné členstvo výboru
SSKM“ prof. MUDr. D. Kotulovej, PhD a MUDr. A.Petrovičovej, CSc.
Zodp. Doc. MUDr.Bazovská

Zapísala Doc. MUDr. S. Bazovská, CSc.
Overil: RNDr. F. Ondriska, PhD.
.

Prof. MUDr. D. Kotulová, PhD
predsedkyňa spoločnosti SSKM

