Zápisnica z 18. zasadania výboru SSKB
v Košiciach dňa 12.4.2018
Prítomní: členovia výboru SSKB: Prof. MUDr. Rácz, Doc. Ing. Blažíček, MUDr. Špaňár,
MUDr. Ďurovcová, Ing. Heriban, RNDr. Lepejová, MUDr. Dobáková, RNDr. Kapalla.
Hostia: Dipl.Ing. Farkaš (SSLM), Doc. Ing. Majerník, PhD. (Ústav lekárskej informatiky LF
UPJŠ)
Program
1) Príprava Kongresu SSKB 2018
2) Registračné listy zdravotníckych výkonov
3) Edukačné aktivity
4) Rôzne

1) Príprava Kongresu SSKB 2018:
Finalizuje sa program. Prof. Rácz pozve na Kongres SSKB 2018 ministerku
zdravotníctva doc. Kalavskú a prezidenta SLS prof. Brezu. Ďalšie podrobnosti
(pozývacie listy, oslovenie firiem, predbežný časový rozvrh, návrh prvej informácie
pripraví do dvoch týždňov prezident a rozošle členom výboru, spolugarantom
blokov na pripomienkovanie).
2) Registračné listy zdravotníckych výkonov:
VSSKB trvá na svojom pôvodnom stanovisku, že kým nedôjde
k odstráneniu už v minulosti konkretizovaných a Ministerstvu zaslaných
nedostatkov, nebudú stanovené jednoznačné pravidlá, jasná metodika cenotvorby
a rozdelené výkony medzi SVaLZ a jednotlivé odborné skupiny, nie je možné
korektne a zodpovedne vyplniť registračné listy.
VSSKB konštatoval, že za súčasného právneho stavu poskytovania
zdravotníckej starostlivosti a rozdielneho ekonomického prostredia nie je možné
ceny výkonov stanoviť tak, aby boli použiteľné pre prax.
Prof. Rácz a Ing. Heriban vypracujú v zmysle tohto uznesenia VSSKB list
a pošlú ho ministerke zdravotníctva SR.

3) Edukačné aktivity:
Na VSSKB bol pozvaný Doc. Majerník z Ústavu lekárskej informatiky LF UPJŠ, aby sa
vyjadril k možnostiam využitia aplikácie MOODLE- Mefanet pre e-learningové kurzy
určené

pre členov SSKB. Doc. Majerník uviedol, že kurzy je možné umiestniť na

platformu UPJŠ a testy bude možné pripraviť tak, aby ich otázky boli náhodne generované.
Doc. Majerník žiadal selektívny prístup k testom odsúhlasovaný niektorými členmi VSSKB.
Poplatky za používanie aplikácie MOODLE budú financované z prostriedkov SSKB. Cena
za kurzy bude predmetom rokovania Prof. Rácza s dekanom LF UPJŠ.
Prof. Rácz a Dr. Ďurovcová napíšu list dekanovi LF UPJŠ so žiadosťou o spoluprácu
SSKB s LF UPJŠ v oblasti e-learningu. Po jeho súhlase sa odskúša pilotný e-learningový
projekt a po ňom sa sprístupní prvý kurz (zatiaľ len pre členov SSKB). Na stránke SSKB
budú zverejnené technické detaily pre záujemcov o e-learningové aktivity a tiež avízo
o sprístupnení aktuálneho kurzu, aby sa záujemcovia mohli prihlásiť.
Rôzne:
Prof. Rácz informoval VSSKB o podujatí s názvom Fórum medicínskej diagnostiky 2018
(10. – 11.5.2018). Organizátor akcie (firma Roche) požiadal SSKB o záštitu nad týmto
podujatím. VSSKB vzniesol otázku, akým spôsobom bude SSKB participovať na
uvedenej akcii a či organizátor ponúkol aj finančnú odmenu za vstup SSKB do firemnej
akcie. Dodatočné odsúhlasenie bude možné až po zodpovedaní uvedených otázok.
Dr. Ďurovcová v spolupráci s Dr. Pivovarníkovou bude organizovať Odborný seminár pre
pracovníkoch v medicínskych laboratóriách na východnom Slovensku pod odbornou
garanciou SSKB. Na spoluprácu bude oslovená LF UPJŠ (poskytnutie priestoru) aj
Spolok lekárov v Košiciach (registrácia účasti a kreditov). Prvý navrhovaný termín by mal
byť 31.5.2018. Podrobnosti budú zverejnené neskôr na webovej stránke SSKB.
Nové číslo časopisu Laboratórna diagnostika sa finalizuje a bude k dispozícii na webe
SSKB začiatkom mája 2018.
Prof. Rácz pošle list v súvislosti s odsúhlasenou nomináciu prof. Kováča na kandidáta pre
EFLM vo veci Achieving a Common Training Framework for Specialists in Laboratory
Medicine under EU Directive 2013/55/EU.

Nasledujúce zasadnutie VSSKB bude 6.6. 2018 v Piešťanoch.

Košice 12.4.2018

zapísala: RNDr. Katarína Lepejová
vedecký sekretár SSKB

Zápisnica bola rozoslaná členom VSSKB na pripomienkovanie. Základné pripomienky
k zápisnici, ktoré prišli do uzávierky 23.4.2018 do 15:00 hod., boli zapracované do
zápisnice. Ostatné pripomienky

budú archivované, a prístupné členom výboru SSKB,

prípadne budú predmetom rokovania na nasledujúcom výbore SSKB.
Po zabudovaní pripomienok schválené dňa 24.4. 2018, prof. O. Ráczom, prezidentom
SSKB.

