Zápisnica
zo zasadnutia Výboru SSKM SLS zo dňa 17. marca 2012 v Dudinciach

Prítomní: doc. MUDr. S. Bazovská, CSc., MUDr. R. Botek, MUDr. J. Hanzen, doc. MUDr. A.
Liptáková, PhD., prof. MUDr. A. Líšková, PhD., doc. RNDr. V. Majtán, CSc. mim. prof.,
doc. MUDr. M. Nikš, CSc., ,doc. RNDr. F. Ondriska PhD., MUDr. A. Petrovičová, CSc.,
MUDr. A. Purgelová, doc. RNDr. D. Staneková, CSc.,
Ospravedlnení: Mgr. J. Gašparovič, PhD.
Neprítomní: MUDr. E. Nováková, PhD.

Program:
1. Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadania
2. Postgraduálna výchova v odbore – nelekári (Majtán, Staneková, Petrovičová)
3. Internetová stránka SSKM SLS (Staneková)
4. Časopis Správy klinickej mikrobiológie (Petrovičová, Nikš)
5. Bibliografia 2011 a cena spoločnosti za rok 2011 (Lacková)
6. Prowázkove dni v Komárne 2012 (Ondriska, Hanzen, Nikš)
7. Rôzne

1. Kontrola zápisnice:
Uznesenie 01-11-11 – plní sa
Uznesenie 02-11-11 – Výbor prediskutoval prípravu prechodu úhrad za zdravotnícke výkony v
odbore klinická mikrobiológia v nemocniciach na systém DRG. Výbor považuje za potrebné
dopracovať zoznam výkonov tak, aby ho bolo možné podľa potreby okamžite zapracovať do
zdravotníckych systémov v SR, vrátane DRG a e-health. Výbor spoločnosti poveruje MUDr. Juraja
Hanzena poskytnúť záujemcom aktuálnu verziu zoznamu výkonov v klinickej mikrobiológii tak, aby sa
mohli všetci členovia spoločnosti aktívne podieľať na príprave zoznamu výkonov.
Uznesenie 03-11-11 – splnené
Uznesenie 04-11-11 – plní sa
Uznesenie 05-11-11 – splnené
Uznesenie 06-11-11 – splnené
Uznesenie 07-11-11 – splnené
Uznesenie 08-11-11 – splnené
Uznesenie 09-11-11 – plní sa
Uznesenie 10-11-11 – splnené
2. Postgraduálna výchova v odbore – nelekári:
Prof. Majtán podal informáciu o postgraduálnom špecializačnom štúdiu pre akreditované odbory
mikrobiológie. Špecializácia klinická mikrobiológia bude v dohľadnom čase prerokovaná
v akreditačnej komisii MZ SR. Podľa nariadenia SZU bude realizovaná každoročná kontrola
študijného programu všetkých frekventantov.
Výbor diskutoval o možnosti zaradiť do prípravy nelekárov aj absolventov veterinárnych fakúlt, čo
je však v rozpore so súčasne platnou legislatívou (popri náplni odboru aj so zákonom
o zdravotníckych pracovníkoch). Výbor sa po diskusii rozhodol predbežne túto problematiku
v súčasnosti legislatívne neotvárať.
Uznesenie 01-03-12: Výbor poveruje prof. Majtána vyžiadať na študijnom oddelení SZU zoznam
žiadateľov o zaradenie do špecializačnej prípravy lekárov v odbore Klinická mikrobiológia.
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3. Internetová stránka SSKM SLS:
Členovia výboru vyjadrili svoje pripomienky ku obsahu a forme webovej stránky odbornej
spoločnosti.
Uznesenie 02-03-12: Výbor oceňuje iniciatívu doc. Stanekovej vyslovil jej poďakovanie za prácu
vykonanú pri vytvorení stránky. Schvaľuje aktuálny obsah a formu www. stránky SSKM SLS.
Z dôvodu úpravy galérie všeobecne uznávaných mikrobiológov zašle každý člen výboru vedeckej
tajomníčke návrh na troch (slovenských) mikrobiológov, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj
odboru.
Termín: 1.6.2012
4. Časopis Správy klinickej mikrobiológie:
Výbor konštatoval, že časopis si udržiava profesionálnu úroveň a kvalitu. Vzal na vedomie
pridelenie ISSN pre elektronickú verziu časopisu.
Výbor zaviazal redakčnú radu časopisu pokračovať v udržiavaní kvality jednotlivých čísel časopisu.
5. Bibliografia 2011 a cena spoločnosti za rok 2011:
Pre ospravedlnenú neprítomnosť RNDr. Lackovej výbor prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie 03-03-12: RNDr. Lacková poskytne cestou vedeckej sekretárky členom výboru zoznam
odborných publikácií za rok 2011. Členovia výboru korešpondenčným spôsobom vyhodnotia
predložené publikácie a svoje návrhy zašlú vedeckej tajomníčke, ktorá do nasledujúceho zasadania
výboru pripraví a predloží výsledky korešpondenčného hlasovania.
Termín zaslania bibliografie: 1.5.2012
Termín zaslania hodnotenia: 1.6.2012
6. Prowázkove dni v Komárne 2012:
MUDr. Hanzen zoznámil výbor so stavom príprav odborného podujatia Prowázkove dni. Výbor vzal
na vedomie, že podujatie sa uskutoční na pôde Univerzity Jána Selyeho v Komárne.
Parazitologickú časť programu pripravuje doc. Ondriska, mikrobiologickú časť upresní MUDr.
Hanzen a doc. Nikš na budúcom zasadnutí výboru.
Výbor rozhodol o distribúcii prvej informácie o konferencii do konca marca 2012.
Uznesenie 04-03-12: Výbor jednomyseľne schvaľuje návrh na udelenie medaily Stanislava
Prowázka doc. RNDr. Guričovej, CSc.
7. Rôzne:
- Doc. Liptáková predniesla návrh na prípravu slovenskej učebnice klinickej mikrobiológie.
Uznesenie 05-03-12: Doc. Liptáková predloží na najbližšom zasadaní výboru podrobnú koncepciu
publikácie a predbežný návrh autorského kolektívu.

- Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční v Bratislave na SZU začiatkom júna 2012.

V Dudinciach, 17. marca 2012

Zapísala: MUDr. Anna Purgelová
ved. tajomníčka SSKM SLS

Doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.
predseda SSKM SLS

Overila: Doc. RNDr. D. Staneková, PhD.
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