Zápisnica
zo zasadnutia Výboru SSKM SLS zo dňa 11. marca 2011 v Žiline
Prítomní: MUDr. R. Botek, MUDr. J. Hanzen, Mgr. J. Gašparovič, PhD., doc.
MUDr. A. Liptáková, PhD., prof. MUDr. A. Líšková, PhD., doc. RNDr. V.
Majtán, CSc., mim. prof., doc. MUDr. M. Nikš, CSc., MUDr. E. Nováková,
PhD., doc. RNDr. F. Ondriska PhD., MUDr. A. Petrovičová, CSc., MUDr.
A. Purgelová, doc. RNDr. D. Staneková, CSc.,
Ospravedlnení: doc. MUDr. S. Bazovská, CSc.,
Program:
1. Kontrola zápisnice
2. Korešpondenčne získané stanoviská Výboru SSKM SLS (Purgelová)
3. Postgraduálna výchova v odbore (Majtán, Petrovičová)
4. Časopis správy klinickej mikrobiológie, správa zo zasadnutia RR
(Petrovičová, Nikš)
5. Databáza tém a prednášateľov SSKM SLS a SKM SLK pre regionálne
odborné semináre (Botek)
6. XLV. Sni KM a XXII. Odb. konferencia SSKM SLS, Bobrovec, 20.22.5.2011 (Nikš, Hanzen, Botek)
7. Rôzne
V rámci schvaľovania programu zasadnutia MUDr. Hanzen navrhol zvolať
mimoriadne zasadnutie výboru na deň 29. 4. 2011 z dôvodu naliehavého riešenia
situácie ďalšieho vzdelávania lekárov v odbore klinická mikrobiológia v SR. Na
mimoriadne zasadnutie výboru navrhol pozvať prednostov, prípadne primárov
Ústavu klinickej mikrobiológie LF UK a UN v Bratislave, Ústavu lekárskej
mikrobiológie a klinickej mikrobiológie LF UPJŠ v Košiciach, Ústavu lekárskej
mikrobiológie a imunológie Jesseniovej LF UK v Martine a Ústavu mikrobiológie
SZU v Bratislave. Mimoriadne zasadnutie výboru je nevyhnutné, pokiaľ sa do 29.
4. 2011 nevyrieši problém s odborným garantom študijného programu pre lekárov
v odbore klinická mikrobiológia. V prípade vyriešenia tohto problému nie je
mimoriadne zasadnutie výboru potrebné.
1. Kontrola zápisnice z o 7. 12. 2010:
Úlohy uložené výborom na zasadaní 7. 12. 2010 boli splnené
2. Korešpondenčne získané stanoviská Výboru SSKM SLS:
Vedecká sekretárka informovala o výsledku korešpondenčného hlasovania
členov výboru pre nomináciu dvoch špecialistov do sekcie UEMS. Jednotliví
nominanti získali nasledovné počty hlasov: MUDr. Botek 1, doc. Liptáková
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3, prof. Líšková 7, doc. Nikš 9, doc. Ondriska 1. Výsledky hlasovania
s navrhnutými nominantmi boli zaslané riaditeľke sekretariátu SLS PhDr.
Mácovej, MPH.
Uznesenie 01-03-11: Výbor vzal na vedomie výsledky korešpondenčného
hlasovania členov výboru a do sekcie Medical Microbiology UEMS navrhol
doc. MUDr. M. Nikša, CSc. a prof. MUDr. A: Líškovú, PhD.
3. Postgraduálna výchova v odbore
Výbor SSKM SLS prerokoval situáciu v ďalšom vzdelávaní lekárov a iných
pracovníkov v odbore klinická mikrobiológia a laboratórne vyšetrovacie
metódy v klinickej mikrobiológii. Podľa informácie prof. Majtána, vedúceho
ústavu, Ústav mikrobiológie SZU odovzdal na MZ SR akreditačné návrhy
v oboch uvedených postgraduálnych štúdiách. SZU ako školiace zariadenie
má v kooperácii s NZZ HPL spol. s r. o. vytvorené materiálne aj personálne
podmienky na zabezpečenie postgraduálneho štúdia v odbore klinická
mikrobiológia aj v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej
mikrobiológii. Ostáva doriešiť otázku odborného garanta pre odbor
klinická mikrobiológia. Doc. Liptáková upozornila, že pokiaľ bude garantom
postgraduálneho štúdia v klinickej mikrobiológii nelekár, ako je navrhované,
bude možné na MZ SR len ťažko obhájiť súčasnú legislatívu v SR, podľa
ktorej sa vyžaduje na pracoviskách klinickej mikrobiológie odborná grancia
lekárom s kvalifikáciou v klinickej mikrobiológii.
Uznesenie 02-03-11: Výbor poveruje predsedu SSKM SLS pozvať
prednostov ústavov klinickej (lekárskej) mikrobiológie na LF v Bratislave,
Martine a Košiciach a hlavnú odborníčku MZ SR pre odbor klinická
mikrobiológia na mimoriadne zasadanie výboru (29.4.2011), na ktorom bude
prerokovaná problematika ďalšieho vzdelávania lekárov v odbore klinická
mikrobiológia a jeho garantovania v nasledujúcom období. Ak dôjde
k vyriešeniu situácie, výbor na zvolaní mimoriadneho zasadania netrvá.
4. Časopis Správy klinickej mikrobiológie, správa zo zasadnutia RR
Výbor SSKM SLS bol oboznámený s prípravou aktuálnych čísiel časopisu
a rokoval o možnosti jeho uverejňovania na www stránke.
Uznesenie 03-03-11: Výbor splnomocnil predsedu SSKM SLS preveriť
možnosť uverejňovania časopisu na www stránkach.
5. Databáza tém a prednášateľov SSKM SLS a SKM SLK pre regionálne
odborné semináre
Výbor sa zaoberal využívaním databázy prednášateľov a odborných tém
pre regionálne odborné semináre.
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Uznesenie 04-03-11: Výbor požiadal garanta databázy MUDr. Boteka
o aktualizáciu zoznamu prednášateľov a tém obsiahnutých v databáze.
Výbor SSKM SLS žiada všetkých prednášateľov, aby informovali vedeckú
sekretárku o odprednesenej téme, termíne a mieste konania regionálnych
seminárov, na ktorých vystúpili s odbornými prednáškami.
6. XLV. Dni KM a XXII. Odb. konferencia SKM SLS Bobrovec
Doc. Nikš informoval o zmene termínu podujatia.
Pre kolidovanie s Hepatologickými dňami sa podujatie uskutoční v dňoch
20. – 22. 5. 2011. Doc. Nikš ďalej referoval o stave prípravy odborného
programu a o materiálnom zabezpečení XXII. Odbornej konferencie
v Bobrovci.
7. Rôzne
Vedecká sekretárka predložila prihlášky MUDr. Gécza, MUDr. Baláža
a Mgr. Korálovej za riadnych členov SSKM SLS. Výbor ich prihlášky
schválil.

Zapísala: MUDr. Anna Purgelová
Ved. sekretárka SSKM SLS

doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.
Predseda SSKM SLS

Overil: MUDr. Juraj Hanzen

V Žiline, 11. marca 2011
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