Zápisnica
zo zasadnutia výboru SSKM SLS zo dňa 3.11.2021 konaného prezenčne aj on-line
Prítomní prezenčne: MUDr. M. Czirfuszová, PhD., MUDr. M. Horniačková, PhD. MPH, , doc.
RNDr. D.Valkovičová Staneková, PhD., , RNDr. D. Lacková, PhD., doc. MUDr. M. Nikš, CSc.
Prítomní on-line:MUDr. Rudolf Botek, prof. MUDr. A. Lišková, PhD., doc.MUDr. E. Nováková
(prizvaná ako hosť), MUDr. Z. Bečková (prizvaná ako hosť)
Ospravedlnení:MUDr. A Purgelová, doc. MUDr. A. Liptáková, PhD. MPH, doc. RNDr. L.
Slobodníková, CSc., MUDr. E. Schréterová, PhD., prof. F.Ondriska, CSc., MUDr.Z. Kónyová
Program:
1. Kontrola zápisnice zo zasadnutia výboru SSKM SLS zo dňa 13.02.2021
4. : splnené
5.: splnené
6.: splnené
7.: splnené
2.Aktivita výboru SSKM počas r. 2021
O aktivitách výboru SSKM SLS referovala predsedníčka výboru MUDr. M. Czirfuszová /príloha 1/.
Následne vyzvala členov výboru, aby sa prihlásili do odborných skupín pre prípravu ďalších
ŠDTP.Nová odborná pracovná skupina pre tvorbu ŠDTP začne svoju činnosť v januári 2022 zatiaľ
v zložení dr. Czirfuszová – vedúca OPS, členovia: dr.Horniačková, dr.Kónyová, dr.Bečková. Prebieha
uzatvorenie nových dohôd s MZ SR. Súčasne pripomenula, že je potrebné pripomienkovať výnos
k materiálno-technickým požiadavkám mikrobiob. laboratórií, ktoré odoslala členom výboru
emailom 20.10.2021.
termín: 15.11.2021
Zodpovedná: Dr. Czirfuszová
3. Kódy mikrob. výkonov pre zdrav. poisťovne
Vzhľadom na chronický a opakujúci sa problém s uznávaním bakteriologických kultivačných výkonov
zdrav.poisťovňami, Dr. Czirfuszová opätovne predloží na MZ SR zoznam kódov bakteriologických
kultivačných výkonov v rozsahu 55D75001 až 55D75174 s naliehavou požiadavkou o ich predloženie
kategorizačnej komisii s následným schválením a zaradením do číselníka NCZI.
Termín: ASAP
Zodpovední: Dr. Czirfuszová
4. Vzdelávanie lekárov a nelekárov
Doc. ValkovičováStaneková upozornila na možnosť prípadnéhozrovnoprávnenia nelekárov – lab.
diagnostikov s lekármi – klin. mikrobiológmi pri garancii zdrav. výkonov v klinickej mikrobiológii. .
Tento návrh bol ostatnými členmi výboru zamietnutý z dôvodu, že nie je v súlade s koncepciou
odboru klinická mikrobiológia.Vzhľadom na rôznorodosť mikrobiologickej diagnostiky a potrebu
konzultácie výsledkov s lekármi iných odborností vrátane konziliárnej činnosti ATB liečby, odbor ako
celok môže garantovať iba lekár klinický mikrobiológ ktorý je plnohodnotným partnerom pre lekára

akejkoľvek odbornosti. V tejto súvislosti bola Dr. Horniačková a doc. Staneková vyzvané, aby
v spolupráci s doc. Nikšom navrhli inováciu náplne oboch mikrobiol. špecial. odborov po vzore
UEMS či i. EU odborných spoločností. Cieľom je aby aj systém vzdelávania reflektoval na odlišnosť
činnosti a kompetencií lekára klinického mikrobiológa a laboratórneho diagnostika v odbore
s dôrazom na konzultačnú činnosť lekárov a laboratórnu diagnostickú činnosť v prípade
laboratórnych diagnostikov.
Termín: marec 2022
Zodpovední: Dr. Horniačková, doc. Valkovičová Staneková, doc. Nikš
5. Konferencia SSKM SLS
Členovia výboru sa zhodli na potrebe zorganizovať Mikrobiologickú konferenciu v dňoch 3.-5.11.
2022 podľa možnosti prezenčnou formou. Dr.Czirfuszová zarezervovala termín v Hoteli Atrium
v Novom Smokovci a zahlási informáciusekretariatuSLS.Termín: 15.11.2021
Zodpovední: Dr. Czirfuszová
6: Časopis SKM
Posledné číslo časopisu SKM za r. 2020 zostavila doc. Valkovičová Staneková. Následne mailom
oslovila členov SSKM SLS aby posielali svoje prispevkyaj do čisla za r. 2021. Členovia výboru jej za túto
činnosť odsúhlasili odmenu vo výške 300 €. Návrh na odmenu napíše do SLS Dr. Horniačková.
Termín: 30.11.2021
Zodpovedná: Dr. Horniačková
7: Webová stránka SSKM SLS
Správcom web. stránky SSK SLS je Ing.Valkovič v spolupráci s doc. Valkovičovou Stanekovou. Členovia
výboru odsúhlasili ing.Valkovičovi za spravovanie web. stránky za r. 2021 odmenu vo výške 250€.
Návrh na odmenu napíše do SLS Dr. Horniačková.
Termín: 30.11.2021
Zodpovedná: Dr. Horniačková
8. Jubilanti SSKM SLS
Vzhľadom na epidémiu COVID-19 sa od r. 2019 nekonali konferencie SSKM a preto sa tiež
neodovzdávali ocenenia jubilantom SSKM. Členovia výboru sa dohodli, že všetci jubilanti budú
spoločne ocenení na najbližšej konferencii v nov. 2022. Výber jubilantov sa uskutoční on line.
Termín: 31.3.2022
Zodpovedná: doc. Valkovičová-Staneková

V Bratislave, 11.11.2021
Zapísala:
Doc. RNDr. Danica Valkovičová Staneková, PhD.
Vedecká tajomníčka SSKM SLS
Schválila:
MUDr. Monika Czirfuszová, PhD.
Predseda SSKM SLS

Príloha 1:
Činnosť výboru SSKM SLS v r. 2021– príloha č.1 zápisnice zo zasadnutia výboru SSKM SLS zo dňa
3.11.2021
Od 18-19.02.2021Aktualizácia Štandardného postup pre mikrobiologickú diagnostiku pri
suspektnej infekcii vírusom SARS-CoV2 pre laboratóriá klinickej mikrobiológie - doplnenie
kloktacích testov ako alternatívnych vzoriek pre vybraný účel použitia po predchádzajúcej validácii
metódy pracovníkmi SAV a ďalšími zúčastnenými odborníkmi, ktorí boli doplnení aj do autorského
kolektívu. Zaznamenali sme zásah niektorých pracovníkov MZ SR do odbornej časti štandardu,
uvedené zmeny naša OPS odmietla akceptovať a vyžiadali sme stretnutie s predstaviteľmi
ministerstva.
15.3.2021 Zmena na pozícii odborného garanta pre ŠDTP - prof. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD., MPH,
MBA. nahradil Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP,ktorý však užnie je odborným garantom ŠDTP
na plný úväzok. Všetky organizačné záležitosti ohľadne ŠDTP rieši riaditeľ odboru ŠDTP Ing. Čvapek.
7.4.2021

Uskutočnilo sa vyžiadané online stretnutie s predstaviteľmi MZ SR k Štandardnému

postupu pre mikrobiologickú diagnostiku pri suspektnej infekcii vírusom SARS-CoV2 pre
laboratóriá klinickej mikrobiológieza účasti dr. Czirfuszovej, dr. Horniačkovej, doc. Novákovej, doc.

Nikša, prof. Šuvadu za autorský kolektív, kde došlo k otvorenej konfrontácii názorov a k diskusii
o kompetencii MZ SR zasahovať do odbornej časti ŠDTP. Keďže sa nepodarilo úplne eliminovať
nezhodné názory autorského kolektívu a predstaviteľov MZ SR, nakoniec došlo k rozdeleniu
štandardu na odbornú časť, ktorá ostala v gescii autorského kolektívu a na organizačnú časť s názvom
Štandardný postup procesu na zaradenie laboratória do siete laboratórií na diagnostiku virusu
SARS-CoV-2 v biologickom materiáli s využitím metód molekulárnej biológie v gescii MZ SR a

ÚVZ SR.
8-11.4.2021Na podnet prof. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD., MPH., MBA člena konzília odborníkov,
pripomienkovala dr. Czirfuszová plánovanúnárodnú testovaciu stratégiu, ktorá mala byť založená na
samotestovaní obyvateľstva. Po pripomienkovaní bola koncepcia zamietnutá.
15.4.2021Výterové tampóny pôvodne určené na výtery z nosa pre samotestovanie obyvateľstva
začalo MZ SR distribuovať na AG MOM aj s návodom pre použitie. Boli zaobstarané pre plánované
samotestovanie, napriek negatívnemu stanovisku SSKM SLS sa dostali do použitia cestou MOM.
21.4.2021 Predsedníčka SSKM SLS adresovalalist novému ministrovi zdravotníctva spolu s projektom
revitalizácie odboru klinická mikrobiológia.
21.4. 2021Predsedníčka SSKM SLS bola požiadaná Generálnym riaditeľom Sekcie zdravia
o predloženie nových výkonov pre POC PCR testovanie pre účely triáže pacientov na centrálnych
príjmoch ústavných zdravotníckych zariadení.
13.5.2021Predsedníčka SSKM SLS sa zúčastnila online stretnutia k plánovanému použitiumanuálnych
LAMP testov ako náhrady za skríningové AG testy.
18.5.2021Na základe informácií z online stretnutia a následnej analýzy a porovnania dostupných
manuálnych LAMP testov predsedníčka SSKM SLS napísala odborný posudok s nasledujúcim záverom:

Manuálna RT-LAMP metóda nie je vhodná pre urgentné príjmové ambulancie, ani na skríning priamo
v ohnisku nákazy alebo v teréne. Je to metóda vyžadujúca laboratórne podmienky, náležité
materiálno - technické vybavenie, kvalifikovaný personál zručný v manuálnej laboratórnej práci
v molekulárno-biologickej diagnostike a podmienkou efektívneho využitia je vopred známy alebo
predvídateľný počet testovaných vzoriek.
20.05.2021 - Predsedníčka SSKM SLS sa zúčastnila online stretnutia k problematike poolingu vzoriek
pre real-time RT-PCR SARS-CoV-2. Takáto forma testovania sa zvažuje iba v súvislosti s testovaním
detí na školách formou kloktacích testov a je určitou formou alternatívneho riešenia. V oficiálnom
ŠDTP takáto forma odberu nie je uvedená a autorský kolektív ani neplánuje zaoberať sa touto
otázkou.
3.6.2021Po opakovanom pripomienkovaní kategorizačnej komisie boli schválené nové výkony pre
POC PCR pre použitie na centrálnych príjmoch ústavných zdravotníckych zariadení.
15.6.2021Na podnet člena konzília odborníkov prof. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD., MPH., MBA
napísala predsedníčka SSKM SLS vyjadrenie k metodickému pokynu pre testovanie pacientov
vyžadujúcich hospitalizáciu, ktorá bola distribuovaná cestou Krízového koordinačného centra MZ SR.
Materiál obsahoval odborné nepresnosti a nedostatky. Predsedníčka vyzvala KKC k aktívnej
spolupráci s odbornou spoločnosťou pri tvorbe metodických pokynov a upozornila aj na existenciu
odborného štandardu na diagnostiku COVID 19.
15.6.2021 Schválenie 1. revízie Štandardného postup pre mikrobiologickú diagnostiku pri
suspektnej infekcii vírusom SARS-CoV2 pre laboratóriá klinickej mikrobiológie.
21.6.2021 Odpoveď Hlavného odborníka pre klinickú mikrobiológiu doc. MUDr. Milana Nikša, Csc. na
požiadavku MZ SR o vypracovanie metodického pokynu k LAMP testom.
„Použitie LAMP testov namiesto antigénových testov pre potreby širokého skríningu je otázne, keďže
ide o testy v zásade vykonávané v laboratóriu (podobne ako RT-PCR) Tiež vyžadujú potrebnú
kvalifikáciu personálu a sú v dnešnej forme v porovnaní s RT-PCR náročnejšie na manuálnu prácu.
Tieto faktory, ktoré môžu limitovať objem takto vyšetrovaných vzoriek.
Ako kvalitatívna metóda so subjektívnym hodnotením LAMP test nenahrádza vyšetrenie vykonané
RT-PCR metódou, najmä nedovoľuje posúdiť vírusovú nálož u pacienta (CT hodnoty). Preto pri
diagnostike Covid 19 RT-PCR stále ostáva „zlatým štandardom“.
Záver:Štandardné diagnostické postupy vydávané MZ SR sa odvíjajú od požiadaviek diagnostickej
praxe. Pokiaľ vznikne zo strany mikrobiologických laboratórií požiadavka revidovať aktuálne platný
štandardný postup pre diagnostiku infekcie SARS-CoV-2 (rozšírenie o testy LAMP, testy CRISPRclustered regularly interspaced short palindromic repeats, alebo o ďalšie dostupné a všeobecne
akceptované a štandardizovatelné metódy), predmetnú revíziu bude potrebné realizovať cestou
odbornej pracovnej skupiny MZ SR pre štandardné diagnostické postupy v klinickej mikrobiológii.“
23.7.2021SSKM SLS odoslalapredbežnú pripomienku k plánovanému zákonu o optimalizácii siete
nemocníc.
28.8.2021SSKM SLS predložila viaceré zásadné pripomienky v rámci MPK k zákonu o optimalizácii
siete nemocníc.

10.9.2021 Uskutočnilo sa online stretnutie s autormi pripravovaného zákona o optimalizácii siete
nemocníc.
16.9.2021 Vedenie SSKM SLS odoslalo oficiálne blahoželanie prof. MUDr. Jozefovi Šuvadovi, PhD.,
MPH, MBA za jeho zvolenie do Výkonnej rady WHO. Funkciu bude zastávať od mája 2022
s mandátom na 3 roky.
21.9.2021Doc. Valkovičová- Staneková reprezentovala odbornú spoločnosť na podujatí s názvom
Dvorana slávy. Na podujatí boli ocenené za celoživotné dielo viaceré významné osobnosti SLS,
vrátane prof. Krčméryho, prof. Krištúfka, doc. Špaleková a i.
1.10.2021 Predsedníčka SSKM SLS opätovne odoslala list ministrovi zdravotníctva aj s projektom
revitalizácie klinickej mikrobiológie s požiadavkou o stretnutie.
20.10.2021Predsedníčka SSKM SLS odoslala členom výboru návrh aktualizácie výnosu o minimálnych
požiadavkách na materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie laboratórií KM
s požiadavkou o pripomienky.
25.10.2021 Predsedníčka SSKM SLS odoslala urgentnú požiadavku GR Sekcie zdravia na MZ SR
o zaradenie nových kódov pre manuálne bakteriologické výkony. Na základe odpovede GR Sekcie
zdravia spomínané výkony predloží na odbor poisťovníctva.

3.11.2021

MUDr. Monika Czirfuszová, PhD.
Predsedníčka SSKM SLS

