
Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti 
Slovenská lekárska spoločnosť 

 
Zápisnica zo zasadania Výboru SSŠLB 
 
Prítomní: MUDr. Dušan Broďáni, PhD., MUDr. Tatiana Dančíková, MUDr. Darina Hasarová, MUDr. 
Hedviga Jakubíková, MUDr. Marta Kulichová, CSc., h.doc., MUDr. Igor Martuliak, PhD., h.doc., MUDr. 
Alena Šujanová. 
Neprítomní: MUDr. Stanislav Fabuš, MUDr. Katarína Mičiaková, MUDr. Ľubomíra Nemčíková, PhDr. 
Daniela Rybárová, MUDr. Eva Salamonová. 
 
Zasadanie výboru sa konalo na Ambulancii bolesti v Martine dňa 7.12.2007. 
1. Vyhodnotenie X. čs.. slovenských dialógov bolesti na Štrbskom Plese - MUDr. Hasarová. 
Výbor hodnotí kongres ako vynikajúci po odbornej aj spoločenskej stránke.  
2. Na výbore sme prerokovali finančnú podporu Sekcii algeziologických sestier SLS (SAS): ako 
preplatenie cestovných nákladov, aktívnu účasť na vzdelávacích aktivitách, odmenu členkám 
prechádzajúceho výboru za rok 2007 (vo výške 1500,- Sk brutto) preplatenie kongresového 
poplatku a iných aktivít na základe návrhu ich výboru po schválení našim odborným výborom. 
3. Príprava XVI. slovenských dialógov o bolesti v Žiline – 13.-14.jún 2008 – MUDr. Broďáni – 
hotel je zaistený. Je pripravený rámcový program. Všetky informácie budú zverejnené na webovej 
stránke www.pain.sk. Odsúhlasený registračný poplatok pre lekárov 600,-Sk, pre sestry 200,- Sk. 
Hlavná téma kongresu: Bolesť u žien. 
4. Výbor sa zaoberal kritériami kvality – vzali sme na vedomie navrhnuté kritéria hlavným 
odborníkom. 
5. Spravodaj SSŠLB – časopis Paliatívna medicína a liečba bolesti – MUDr. Kulichová. 
Výbor sa dohodol na príprave posledného čísla Spravodaja na začiatok r. 2008. Časopis 
Paliatívna medicína a liečba bolesti bude zasielaný všetkým členom SSŠLB zdarma 
a stane sa oficiálnym časopisom spoločnosti. Je potrebné dohodnúť logo oficiálneho sponzora 
SSŠLB v novom časopise s firmou Janssen Cilag – poverený MUDr.Martuliak. 
V redakčnej rade časopisu bude zodpovedná MUDr. Hasarová za zverejňovanie 
informácii za SSŠLB. 
6. Voľby do výboru – poverená MUDr. Salamonová, aby preverila na SLS okolnosti okolo 
volieb do výboru SSŠLB. Voľby do výboru by mali prebehnúť do júna 2008. 
7. Sekcia paliatívnej starostlivosti SSŠLB – MUDr. Jakubíková je kooptovaná výborom 
SSŠLB pre znovuoživenie činnosti sekcie paliatívnej starostlivosti – zatiaľ je v sekcii 50 členov. 
Momentálne prebieha príprava volieb. MUDr. Jakubíková bude informovať výbor o priebehu 
volieb do sekcie paliatívnej starostlivosti. 
8. Platby do IASPU – členom SSŠLB bude zaplatené členstvo do IASPU – členovia výboru – 
Hasarová, Šujanová, Broďáni, Martuliak, Dančíková, Jakubíková, 
Salamonová, Fabuš, Nemčíková, Rybárová, Mičiaková, + Ondrejkovičová, Pastucha, 
9. Oficiálnym sponzorom SSŠLB na rok 2008 ostáva firma Janssen Cilag 
10. Sponzorované aktivity SSŠLB pre mladých členov z edukačného grantu f. Janssen Cilag – 
EFIC European Pain School at the University of Siena – 3 členovia SSŠLB. 
11. Dotazníky o činnosti ambulancii bolesti za rok 2007 dostala na starosť MUDr. Dančíková. 
12. Odmeny pre členov výboru za prácu vo výbore SSŠLB za rok 2007 – 6000,- Sk brutto 
schválené všetkými členmi výboru. 
13. MUDr. Kulichovej boli výborom schválené náklady na pracovnú cestu – výbor EFICu vo Viedni 
17.5.2008. 
14. Termín ďalšieho výboru – 29.2.2008 v Martine. 
 
 

Zapísala MUDr. Tatiana Dančíková 


