Zápisnica
zo zasadania Výboru SSKM SLS zo dňa 7. decembra 2009 v Bratislave.

Prítomní: MUDr. R. Botek, MUDr. J. Hanzen, doc. RNDr. V. Majtán, CSc., mim.
prof., doc. MUDr. M. Nikš, CSc., doc. RNDr. F. Ondriska, PhD., MUDr.
A. Petrovičová, CSc., RNDr. J. Rosinský, MPH., RNDr. L. Slobodníková,
PhD.,
Ospravedlnení: MUDr. A. Purgelová, prof. MUDr. D. Kotulová, CSc., prof. MUDr.
A. Líšková, PhD., prof. MUDr. L. Siegfried, CSc.
Program:
1. Kontrola zápisnice z. 1. júna 2009:
Uznesenie 1-010609 – splnené
Uznesenie 2-010609 – splnené
Uznesenie 3-010609 – splnené
2. Katalóg výkonov:
MUDr. Petrovičová informovala výbor o stave prípravy katalógu
zdravotných výkonov za odbor klinická mikrobiológia. MUDr. Petrovičová
a MUDr. Hanzen budú sledovať na MZ SR konečnú redakciu katalógu tak,
aby bola v zhode s predloženou koncenpciou nášho odboru.
3. Korešpondenčné stanoviská Výboru SSKM SLS v uplynulom období:
Doc. Nikš informoval o výsledku korešpondenčného návrhu na udelenie
ceny SSKM SLS za najlepšiu publikáciu v roku 2008 (Doc. A. Volleková,
PhD., mim. prof. a kol.) V zmysle doterajšieho udeľovania ceny autori
prevezmú aj finančnú odmenu o vo výške 70 EUR. Návrh bol zaslany na SLS
vo forme dodatku ku záposnici z 1.6.2009.
4. Odborné usmernenia v roku 2010:
MUDr. Petrovičová informovala o stave prípravy odborného usmernenia
pre diagnostiku a liečbu infekcií spôsobených Helicobacter pylori .
Usmernenie pripravuje Gastroenterologická spoločnosť SLS a HO pre
gastroenterológiu. Vzhľadom na rozpory v usmernení súvisiace
s diagnostikou pôvodcu ochorenia výbor odporúča MUDr. Petrovičovej
kontrolovať prípravu uznesenia a reagovať pripomienami ešte pred
vydaním usmernenia. Pri návrhoch ďalších usmernení výbor navrhol
uvažovať o novelizácii OU pre diagnostiku a liečbu hepatitíd
s osamostatnením diagnostickej časti formou osobitného OU. Z ďalších
OU prichádza v úvahu príprava „diagnostiky kampylobakterióz“.
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5. Odborné podujatia 2010:
-MUDr. Hanzen informoval o príprave tradičnej odbornej konferencie
SKM SLK, kde bude SSKM SLS participovať ako spoluorganizátor.
Plánovaný termín je marec 2010, miesto konania kúpele Dudince, tématické
zameranie - varia. Dr. Hanzen upresí termín konania konferencie.
- Doc. Nikš predložil návrh na konanie VI. Kongresu SSKM SLS. Predbežný
termín je september/október 2010, miesto konania Kúpele Brusno,
očakávaný počet účastníkov 120, predpokladaný rozpočet 13 000 EUR.
Odborné zameranie kongresu: sepsa, európska štandardizácia testovania
antibiotickej citlivosti EUCAST (národný konsenzus), diagnostika
hepatitíd, novinky v molekulárnej diagnostike a varia.
Uznesenie 1-231009: doc. Nikš osloví partnerov z Anesteziologickej
spoločnosti a Infektologickej spoločnosti SLS so žiadosťou o spoluprácu
pri príprave odborného programu.
Termín: január 2010
6. Voľby do orgánov SSKM SLS 2010:
Uznesenie 2-231009: Výbor v zmysle stanov spoločnosti rozhodol, že
voľby funkcionárov na nasledujúce volebné obdobie budú korešpondenčné,
dvojkolové. Prvé kolo prebehne v mesiaci september 2010, druhé kolo
v novembri 2010. Výsledky volieb a odovzdanie funkcií sa uskutoční na
decembrovom zasadnutí v roku 2010. Členov volebnej komisie výbor určí
na svojom jarnom zasadnutí.
Termín marec 2010
7. Rôzne:
- Doc. Nikš informoval, že za SSKM SLS sa Pečenkovych
epidemiologických dní v zmysle pozvania Českej společnosti pro
mikrobiologii a epidemiologii ČLS JEP zúčastnila Doc. MUDr. M.
Špaleková, PhD. Správa o priebehu konferencie bude publikovaná
v časopese Správy klinickej mikrobiológie.

V Komárne , 23. októbra 2009
Zapísal: MUDr. R. Botek

doc. MUDr. M. Nikš, CSc.
predseda SSKM SLS

Overil: doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.
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