Zápisnica
zo zasadania výboru SSKM SLS dňa 24. 2. 2007, konaného v Piešťanoch.

Prítomní: MUDr. Botek, MUDr. Hanzen, prof. MUDr. Kotulová, CSc., doc. RNDr. Majtán,
CSc., mim.prof., doc. MUDr. Nikš, CSc., doc. RNDr. Ondriska, PhD., MUDr.
Petrovičová, CSc., MUDr. Purgelová, RNDr. Slobodníková, PhD., MUDr. Kultan
Ospravedlnení: prof. MUDr. Líšková, PhD., prof. MUDr. Siegfried, CSc.
Program:
1. Kontrola zápisnice:
Uznesenie 1 - splnené
Uznesenie 2 - splnené
Uznesenie 3: RNDr. Slobodníková predložila členom výboru predbežný program seminára
„Infekcie pacientov s implantátmi, katétrami a inými cudzími telesami v organizme“.
Členovia výboru odsúhlasili návrh programu a požiadali RNDr. Slobodníkovú, aby
spolupracovala pri zabezpečení seminára s prof. MUDr. Kotulovou a s MUDr.
Petrovičovou. Odborný program bude uverejnený v časopise SKM s návratkou.
Pridelovanie kreditov organizačne zabezpečí MÚ LF a FN. Dr. Slobodníková
zosumarizuje do 1. 10. 2007 štrukturované abstrakty pre publikovanie do časopisu SKM.
Uznesenie 4 - splnené ( príloha: list prezidentovi SSI SLS)
Uznesenie 5 – nesplnené. Prof. Dr. Siegfried, CSc. predloží návrh na najbližšom zasadaní
výboru. MUDr. Botek vypracuje do 1. 5. 2007 návrh kritérií pre udeľovanie ceny za
najlepšiu publikáciu SSKM SLS. Do 15. 5. sa k návrhu vyjadria členovia výboru.
Stanovisko sa prijme na najbližšom zasadaní výboru.
Uznesenie 6 – nesplnené. Doc. Nikš s MUDr. Hanzenom a Prof. Liškovou pripravia
koncepciu ponúkanej pomoci MZ SR.
Termín: najbližšie zasadanie výboru.
Uznesenie 7 – nesplnené. Prof. Lišková bude o stave diagnostiky infekčných hepatitíd
informovať na ďalšom zasadnutí výboru.
Termín: najbližšie zasadanie výboru.
2. Spolupráca s iným odbornými spoločnosťami:
• MUDr. Krištúfková, prezident SEA, požiadala o spoluprácu pri organizovaní
odborného seminára „Kampylobakterióza“
Uznesenie 1: Výbor poveruje MUDr. Kultána zabezpečením spolupráce so SEA pri
organizovaní uvedeného seminára.
3. Molekulárno – biologické metódy vyšetrenia v klinickej mikrobiológii.
Doc. Nikš rozposlal ako prílohu externej kontroly kvality informačný dotazník
o možnostiach zabezpečenia molekulárno biologickej diagnostiky na pracoviskách
klinickej mikrobiológie v SR.
Uznesenie 2: Doc. Nikš zabezpečí distribúciu dotazníka aj na tie pracoviská, ktoré za
nezúčastňujú externej kontroly kvality ÚVZ SR.
Termín: 15. 3. 2007
Uznesenie 3: Výbor sa uzniesol na vytvorení pracovnej skupiny pre problematiku
molekulárno-diagnostických metód v mikrobiológii. Činnosť pracovnej skupiny bude
kordinovať prof. Majtán. Skupina vyhodnotí informačný dotazník a pripraví koncepciu
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rozvoja molekulárno-diagnostických metód v mikrobiológii v SR. O činnosti pracovnej
skupiny bude informovať prof. Majtán.
Termín: priebežne
Príprava odborných podujatí v roku 2007:
• Firma Roche bude cestou SKM SLK zabezpečovať organizáciu pracovného stretnutia
venovaného problematike diagnostiky a liečby chronickej hepatitídy C (Tatry 20. –
23. apríla 2007).
• 11. 9. 2007 odborný seminár Kampylobakterióza
• 17. – 19. 9. 2007 - XV. Moravsko – slovenské mikrobiologické dni
• 13. – 14. 10. 2007 schôdza komory SKM SLK s odborným programom „Interpretácia
výsledkov laboratórnych vyšetrení“.
• 23. 10. 2007 XLI. Dni klinickej mikrobiológie, Bratislava
4. Rôzne:
• Uznesenie 4: Výbor sa dohodol na zmene termínu najbližšieho zasadania Výboru
SSKM SLS. Zasadanie sa bude konať 8. 6. 2007 v Trnave v rámci Slovensko – českého
kongresu o infekčných chorobách.
• Doc. Nikš pripomenul potrebu aktualizácie adresára členov SSKM SLS. Pre potreby
zasielania e-mailových informácií je potrebné e-mailové adresy sústreďovať
u MUDr. Purgelovej.
• MUDr. Petrovičová informovala o zasadaní Redakčnej rady časopisu EMI.
• Doc. Nikš informoval o písomných odpovediach zdravotnej poisťovne Sidéria
a Dôvera na sťažnosť o poskytovaní laboratórnych analýz pracoviskami bez
odborného garanta so špecializáciou v odbore klinická mikrobiológia (viď. Príloha).
• MUDr. Hanzen informoval o odborných tématických zameraniach časopisu SKM (č. 2
– problematika tbc, č.3 – abstrakty z odborného seminára „Infekcie pacientov
s implantátmi...“, č. 4 - varia).
• MUDr. Purgelová informovala o zasielaní dotazníka pre laboratórne pracoviská
SVaLZ VšZP.
Uznesenie 5: Výbor schválil vytvorenie pracovnej skupiny (MUDr. Hanzen, MUDr.
Petrovičová, MUDr. Botek, Prof. Líšková), ktorá bude vo VšZP (ing. Baková) jednať
o obsahu jednotlivých bodov dotazníka. MUDr. Hanzen bude informovať výbor
o výsledku jednaní na ďalšom zasadnutí.
Termín: 8.6.2007
Doc. Onriska informoval členov výboru o navrhovanej zmene zákona č. 577/2004
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného
poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
v časti „preventívna starostlivosť v materstve“, ktorú predkladá v spolupráci s HO MZ
SR pre klinickú mikrobiológiu.

Overil: Doc. RNDr. V. Majtán, CSc. mim. prof.

Zapísala: MUDr. A. Purgelová
Vedecká sekretárka SSKM SLS

V Piešťanoch, 24. 2. 2007.
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