Zápisnica z 12. zasadania výboru SSKB
v Liptovskom Jáne dňa 5.6.2017
Prítomní: členovia výboru SSKB: prof. MUDr. Rácz, Doc. Ing. Blažíček, RNDr. Kapalla,
MUDr. Špaňár, MUDr. Dobáková, MUDr. Ďurovcová, RNDr. Lepejová, Ing. Heriban (od
14.30)
Hosť: Dr. Maceková
Program
1. Organizácia Labkvality 2017 (Hotel Sorea, Liptovský Ján)
2. Katalóg výkonov
3. Žiadosť Panamy o členstvo v IFCC
1. Organizácia Labkvality 2017 (Hotel Sorea, Liptovský Ján)
VSSKB hlasoval za uznesenie, že Labkvalita 2017 sa bude konať v Hoteli Sorea Máj
v Liptovskom Jáne 15. – 17.10.2017.
Uznesenie 1/2017
Hlasovanie:
Za
7
zdržal sa
0
proti 0
Výbor schválil miesto a termín konania LQ2017.
Poznámky a pripomienky ku technickým detailom organizácie:
- skontrolovať zatemnenie v zasadacej sále
- premerať miesto pre vystavovateľov
- premietacie plátna musia byť minimálne 2, optimálne 3. Bude potrebné doplnenie
počítačov, dataprojektorov a vzájomné prepojenie technických komponentov.
- bolo by dobré mať k dispozícii aj menší salónik na 1. poschodí (zistiť cenu za
prenájom)
- rezervovať ubytovanie na 1. – 2. poschodí kvôli tomu, aby sa nemiešali hostia hotela
s účastníkmi LQ2017.
- porovnať ponuky agentúry Progres a Hotela Máj a vybrať lepšiu alternatívu (údaje
poskytne MUDr. Dobáková.
O tom, kto bude definitívny organizátor LQ2017, sa bude rozhodovať per rolam
medzi agentúrou Progres a Hotelom Máj.
- organizačné záležitosti, ktoré nezabezpečí priamo Hotel Máj, zveriť agentúre Progres.
Spoločenský program:
- Zistiť podmienky pre vystúpenie Klezmer band (zodpovedný prof. Rácz), resp.
Backwards (zodpovedná Dr. Lepejová) na spoločenskom večere. Vstupné si bude
platiť každý účastník sám.
Účastnícky poplatok:
VSSKB odsúhlasil jednomyseľne pre pracujúcich účastnícky poplatok 45€. Budú v ňom
zahrnuté kongresové materiály a coffee breaks.
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Odborný program:
- VSSKB odsúhlasil 20-minútové vystúpenie SEDMY na LQ2017.
- VSSKB odsúhlasil vystúpenie JUDr. Humeníka o právnych a daňových aspektoch
v zdravotníctve a o etickom kódexe, ktoré podpísali diagnostické firmy.
- VSSKB odsúhlasil pozvanie Dr. Vivodovej (riaditeľky Odboru kategorizácie zdravotných
výkonov), Doc. Nikšu (zástupcu mikrobiológov) a MUDr. Wildu (zástupcu hematológov) na
LQ2017. Témou bude katalóg výkonov a rozdelenie kompetencií pre vykonávanie
odborných činností.
Návrh na uznesenie:
VSSKB berie na vedomie prehlásenie Dr. Kapallu, že odmieta zodpovednosť za blok
Genomika, proteomika, metabolomika z hľadiska personalizovanej medicíny z dôvodu
zmeny organizátora a lokality LQ2017.
Hlasovanie: Za

7

zdržal sa

1

proti 0

Blok Genomika, proteomika, metabolomika z hľadiska personalizovanej medicíny budú
organizovať: prof. Rácz, Dr. Lepejová a Dr. Špaňár. Dr. Lepejová osloví Neurobiologický
ústav SAV v Košiciach so žiadosťou o prednášky.
Ing. Heriban osloví potencionálnych prednášateľov do bloku Telemedicína.
Prezident SSKB osloví Ing. Ballu ohľadom bloku Harmonizácia jednotiek
a organizácia klinickej biochémie vo svete, aby okrem domácich prednášateľov pozval aj 1
zahraničného odborníka na danú tému.
Prezident SSKB pozve do bloku Harmonizácia jednotiek a organizácia klinickej
biochémie vo svete prof. Kováča.
Prezident SSKB pozve na LQ2017 všetky 3 zdravotné poisťovne.

Návrh časového plánu:
Začiatok LQ2017: nedeľa 15.10.2017 o 14:00 hod. (bez obeda)
1)
Blok: Genomika, proteomika, metabolomika z hľadiska personalizovanej medicíny:
4 prednášky + diskusia + 1 plenárna prednáška
Pondelok 16.10.2017:
1)
MZSR – katalóg výkonov
2)
JUDr. Humeník - právne a daňové aspekty v zdravotníctve a etický kódex
3)
SEDMA
4)
Edukačná prednáška
5)
Problematické oblasti v klinickej biochémii (napr. spôsob stanovenie a jednotky
HbA1c, ai.)
Obed
6)
7)

Blok Telemedicína
Plenárna schôdza SSKB
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Utorok 17.10.2017:
1)
2)

Blok: Harmonizácia jednotiek a organizácia klinickej biochémie vo svete
Ukončenie LQ2017 obedom.

Poznámky:
Každá prednáška (okrem plenárnej) bude mať 20 minúť a k nej diskusia 10 minút.
Prezident SSKB bude informovať o výsledku rokovaní zo 7.6.2017 na MZ SR
ohľadom katalógu výkonov a sporu kompetencií medzi klinickou biochémiou,
hematológiou a mikrobiológiou.
2. Katalóg výkonov:
Na list prof. Rázca napísaný v mene SSKB prišla odpoveď od hematológa Dr.
Wilda. Ustupuje od niektorých požiadaviek na výlučné právo hematológov ako jediných
nositeľov tzv. „hematologických“ výkonov.
3. Žiadosť Panamy o členstvo v IFCC:
VSSKB odsúhlasil členstvo Panamy v IFCC.
Ďalšie zasadanie VSSKB bude 19.6.2017 v Bratislave o 14:00 hod.

Košice 5.6.2017

zapísala: RNDr. Katarína Lepejová
vedecký sekretár SSKB

Zápisnica bola rozoslaná členom VSSKB na pripomienkovanie. Základné pripomienky
k zápisnici, ktoré prídu do uzávierky 12.6.2017 do 15:30 hod., budú zapracované do
zápisnice. Ostatné pripomienky budú archivované, a prístupné členom výboru SSKB,
prípadne budú predmetom rokovania na nasledujúcom výbore SSKB.
Pripomienka prezidenta:
Návrhy do programu a ostatné záležitosti (napr. ku katalógu výkonov) žiadam posielať vo
WORDe ako prílohu vo forme novej správy na adresu sekretariatsskb@gmail.com
Po zabudovaní pripomienok schválené dňa 12.6.2017, Prof. O. Rácz, prezident SSKB
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