
Zápisnica zo zasadania výboru SSKB 

dňa 19.9.2012. 

 
Prítomní: členovia výboru SSKB: MUDr. Daňová, Doc. Ing. Blažíček, MUDr. Gábor, MUDr. 

Sečník,   Ing. Belicová,  RNDr. Lepejová. 

Ospravedlnení:Ing. Balla, MUDr. Pivovarníková 

Prítomný hlavný odborník pre klinickú biochémiu a člen VSSKB: MUDr. Gábor 

Prítomný za dozornú radu SSKB: MUDr. D. Albertyová 

Neprítomný a ospravedlnený za časopis Laboratórna diagnostika: prof. Rácz 

Neprítomní a ospravedlnení za prípravu Labkvality 2013: Dr. Kapalla a Dr. Kačániová 

 

Program: 

1. LQ 2013 

2. Revízne postupy VšZP 

3. Rôzne 

 

1. Príprava Labkvality 2013: 

Členovia V-SSKB prerokovali podklady, ktoré dodali organizátori Labkvality 2013  Dr. Kapalla a Dr. 

Kačániová. V-SSKB sa prikláňa k navrhovaným termínom september/október 2013 aj k dĺžke trvania 

podujatia 2,5 dňa (pravdepodobne so začiatkom v nedeľu a ukončením v utorok). Výber lokality ponecháva 

na organizátorov. Finančné podmienky odporúča prevziať z predchádzajúcej Labkvality 2011. V-SSKB 

navrhuje, aby hlavnou témou LQ 2013 bola problematika systému DRG - skúsenosti s jeho zavádzaním do 

praxe v SR.  

Navrhované odborné témy:  DRG systém a financovanie laboratórnej diagnostiky  

Veda, ekonomika, politika, etika a kvalita v laboratóriu a zdravotnej 

starostlivosti 

Nové trendy v laboratórnej diagnostike 

Keď / kde zlyháva laboratórium  

Keď / kde zlyháva lekár 

Kvalita, vzdelávanie, prax 

Problémy, riešenia a vízie v kvalite laboratórií  

 

Uvedené témy považujú členovia V-SSKB za veľmi dobré a aktuálne. Neodporúčajú ich však rozdeľovať do 

paralelných sekcií. VSSKB víta možnosť involvovať aj klinikov do spoločných tém, vrátane problematiky 

DRG. 



Zavedenie Ceny VSSKB za najlepšiu a najkvalitnejšiu prednášku resp. za najlepší príspevok do 

časopisu Laboratórna diagnostika (pracovný názov „SSKB Quality Award „) považuje VSSKB za dobrú 

myšlienku, ktorá by mohla motivovať ku vyššej aktivite aj mladých biochemikov. Kritériá udeľovania 

a spôsob realizácie budú ešte predmetom diskusie. 

 VSSKB pozve na nasledujúce zasadanie organizátorov LQ 2013 Dr. Kapallu a Dr. Kačániovú, aby sa 

spolu s nimi prediskutovali konkrétne organizačné návrhy (termíny, lokalita) a programové naplnenie tém. 

Členovia VSSKB si dovtedy pripravia svoje námety s tým, že sa odporúča, aby prevažná časť prednášok bola 

pre vyzvaných prednášateľov. VSSKB zároveň požiada Dr. Kačániovú, aby zistila predbežné 2-3 termíny 

a vhodné lokality pre konanie Labkvality 2013. 

 

2. Revízne postupy VšZP a tzv. „Podobné vyšetrenia“: 

Do 15.10 2012 by mali členovia VSSKB (MUDr. Daňová, MUDr. Gábor, MUDr. Sečník, MUDr. 

Pivovarníková) skontrolovať poslednú verziu návrhu revíznych postupov VšZP pre laboratórne vyšetrenia. 

(väzba vyšetrenia na odbornosť laboratória, indikujúceho lekára a možná opakovateľnosť v čase). Aktuálna 

verzia materiálu sa nachádza na web stránke VšZP. Pripomienky za SSKB a HO MZSR predložia na GR 

VšZP.  

U „podobných vyšetrení“, ktoré sú označené 5-miestnymi kódmi a používajú sa už v súčasnosti v bežnej praxi 

na pracoviskách v SR, je potrebné „zreálniť“ ich bodové ohodnotenie. Metodika návrhu bodového hodnotenia 

bude vychádzať z priamych nákladov na vyšetrenie a % podielu ďalších nákladových položiek. Vyzývame 

laboratóriá, aby sa zapojili do tohto procesu a všetky svoje pripomienky  k revíznym postupom, podobným 

vyšetreniam a ich bodovému ohodnoteniu posielali MUDr. Sečníkovi (peter.secnik@sklab.sk) 

 

3. Rôzne: 

 Dr. Gábor porovná všetky 3 katalógy výkonov (aktuálny, ktorý bol schválený na LQ 2011, tzv, 

„Vivodovej katalóg“ a katalóg VšZP). Výsledkom bude konečný aktualizovaný katalóg. Bude potrebné 

výkony pravidelne aktualizovať – vylúčiť obsolentné metódy a zaradiť nové. 

 Dr. Lepejová odovzdala informáciu od prof. Rácza ohľadom časopisu Laboratórna diagnostika: Pripravuje 

sa 3. číslo – inzeráty by mali pokryť výdavky. Organizátori odborného kongresu, ktorý sa bude konať vo 

februári 2013 v Trenčíne vyslovili požiadavku vydať v časopise Laboratórna diagnostika abstrakty prác 

z kongesu (názov kongresu a témy budú doplnené akonáhle ich organizátori poskytnú). 

 

 

Ďalšie zasadanie VSSKB bude v novembri (14. resp.21.11.) 2012. 

 

 

Bratislava, 19.9.2012     zapísala:  RNDr. Katarína Lepejová 

          vedecký sekretár SSKB 

mailto:peter.secnik@sklab.sk

