
Plenárna schôdza SSŠLB, Nitra 8.10.2009. 

 
Program 

1. MUDr. Kulichová: správa o činnosti Výboru a informácie z EFICu,  

2. MUDr. Martuliak: informácie o vzdelávaní,  

3. MUDr. Nemčíková: aktivity hlavného odborníka,  

4. MUDr. Salamonová: správa o hospodárení,  

5. MUDr. Turčániová: správa revíznej komisie,  

6. MUDr. Hasárová: informácie o časopise Paliatívna medicína a liečba bolesti,  

7. MUDr. Šujanová – pozvánka na XVIII. Slovenské dialógy o bolesti,  

8. MUDr. Jakubíková – informácie o sekcii Paliatívnej medicíny, 

9. PhDr. Rybárová – informácie o sekcii algeziologických sestier  

 
1. MUDr. Kulichová:  

o Informácie o činnosti Výboru sú  formou zápisníc zo zasadaní Výboru 

SSŠLB uverejnené na našej webovej stránke spoločnosti. 

o Sú tam priebežne aj najnovšie informácie z EFIC-u, týkajúce sa hlavne 

vzdelávacích aktivít.  Je škoda, že len malo členov túto stránku 

navštevuje, respektíve reaguje na ponúkané aktivity.  

o  Výbor SSŠLB garantuje prácu iba na tých ACHB, kde je atestovaný 

algeziológ. 

2. MUDr. Martuliak:: 

o Informácie o vzdelávaní  -   predatestačná príprava je trojročná, sú tu 

zahrnuté 4 kurzy vzdelávania, ktoré je potrebné rozložiť na obdobie 

troch rokov, nie je možné ich spraviť v kratšom čase.   

o Do špecializačnej prípravy je zaradených 10 lekárov, 4 majú I. 

atestáciu OAIM.  

3. MUDr. Nemčíková- hlavný odborník MZ SR 

o Prebiehajú neustále jednania v snahe o  prekribčné rozšírenie liekov 

pre odbor algeziológia. Ako 1. podmienka bola vypracovanie 

Metodického liestu pre liečbu chronickej nádorovej a nenádorovej 

bolesti, ktorý bol vypracovaný. Proces schvaľovania je zdĺhavý.  

4. MUDr. Salamonová:  

o správa o hospodárskych výsledkov za rok 2008, náklady 451.025 Sk, 

príjmy 434.404 Sk. K dnešnému dňu by mal byť stav účtu lepší.  

o požiadavka od p. Macovej SLS – vyrovnať podlžnosti za členské 

poplatky, overiť na SLS.  

5.  MUDr.Turčániová: Správa revíznej komisie  

6. MUDr. Hasarová- informácie o časopise Paliatívna medicína a liečba bolesti  

7. MUDr. Šujanová – Pozvánka na XVIII. Slovenské dialógy o bolesti, Košice 

11.-12. jún 2010, hotel Yasmin.  

8. MUDr. Jakubíková – informácie činnosti  sekcie Paliatívnej medicíny  



o Dňa 12.11.09 bude v Olomouci 1.česko-slovenská konferencia 

paliatívnej medicíny,  spoluorganizátorom je naša sekcia, na odbornej 

spolupráci sa spolupodieľa SSŠLB. Registrácia na aktívnu účasť je 

uzavretá, na pasívnu účasť sa možno registrovať elektronicky na 

www.solen.cz  do 1.11.2009.  

o Dňa 15.10.2009 sa bude v Bratislave konať z iniciatívy WHO a MZ 

SR odborný seminár Ako plánovať, zaviesť a vyhodnotiť služby 

a programy paliatívnej starostlivosti, určený pre zainteresované 

subjekty a odborníkov. Organizuje MUDr. Križanová  

o Vzdelávanie v odbore Paliatívna medicína – ŠM v subšpecializačnom 

odbore PM- pre uchádzačov zaradených do odboru, najbližšie 

v novembri 2009 alebo marci 2010- trvá 20 dní 

o Deň 10. október 2009 je vyhlásený za Svetový deň hospicovej 

a paliatívnej starostlivosti, pri tejto príležitosti  sa budú organizovať aj 

v SR akcie na jeho podporu.  

9. PhDr. Rybárová – predsedníčka sekcie algeziologických sestier (SAS) 

o Sekcia má 52 členiek, stav účtu je 580 Euro,  

o výbor sa stretne 9.10.2009 počas kongresu v Nitre. 

10. MUDr.Kulichová pripomenula ako SSŠLB sponzoruje Sekciu 

algeziologických sestier:  

o Členky SAS, ktoré sa zúčastňujú na kongrese, majú zaplatený 

kongresový poplatok.  

o Členky SAS, ktoré majú aktívnu účasť (1. autor prednášky), majú 

hradené aj ubytovanie. 

11. Diskusia:  

o MUDr. Zeman: Amitriptylin  nie je v zozname po novej kategorizácii.  

o pripravujú sa výkony  v odbore Paliatívna medicína – katalogizácia. 

 

Zapísala: MUDr. Alena Šujanová 

Nitra 8.10.2009 

 

Príloha: Prezenčná listina 

http://www.solen.cz/

