
Zápisnica zo schôdze výboru SSŠLB – 
 Banská Bystrica  24.4.2008. 
 
Prítomní: 
Členovia výboru: 

1. MUDr. Dušan Broďáni , PhD 
2. MUDr. Stanislav Fabuš 
3. MUDr. Darina Hasarová 
4. MUDr. Marta Kulichová, CSc. 
5. MUDr. Igor Martuliak, PhD 
6. MUDr. Katarína Mičiaková 
7. MUDr. Ľubomíra Nemčíková 
8. MUDr. Eva Salamonová 
9. MUDr. Alena Šujanová 
10. MUDr. Hedviga Jakubíková 

 
Neprítomní: MUDr. Tatiana Dančíková – ospravedlnená 
                     PhDr. Dana Rybárová - ospravedlnená 

  
Program:  

1. Príprava XVI. Slovenských dialógov o bolesti – Broďáni, Kulichová 
2. Návrh na prípravu XI. Česko-slovenských dialógov o bolesti (október 

2009) – Mičiaková 
3. Katalogizačná komisia – Kulichová 
4. Správa hlavného odborníka, metodické listy – Nemčíková 
5. Voľby do výboru SSŠLB: príprava – Salamonová, Mičiaková 
6. Sekcia paliatívnej starostlivosti SSŠLB – voľby do výboru – Jakubíková 
7. SAS – Rybárová 
8. www, stránka pain.sk – Broďáni 
9. Sponzorované aktivity SSŠLB pre mladých členov  (Siena, Glasgow) – 

Martuliak 
10. Platby do IASP – obnovenie členstva? 
11. generálny sponzor SSŠLB – Martuliak  
12. Odmena členom výboru za 2007 – Salamonová 

 
 
 
 
 
 



Zápisnica:  
 
Výbor SSŠLB  zasadal 24.4.2008 v Banskej Bystrici. 
 
1. Výbor SSŠLB poveril Dr. Broďániho organizovaním XVI. Slovenských 

dialógov o bolesti , ktoré sa uskutočnia 13.- 14. júna 2008 v Žiline . Dr. 
Broďáni informoval o stave príprav, zabezpečení ubytovania a programu.  
Termín na prihlásenie aktívnej účasti bol predlžený do 9.5.2008. Program 
bude zostavený po  nahlasení   prezentácii. Od  programu sa bude odvíjať aj 
bodové ohodnotenie. Kredity pridelí SACCME na základe programu. Návrh 
na certifikáty je pripravený. Abstrakty budú vytlačené pred kongresom, 
neskôr budú uverejnené  v časopise Paliatívna medicína a bolesť.  Finančné 
je kongres zabezpečený. Dr. Fabuš navrhol pozvať na kongres aj zástupcov f. 
Solen s propagáciou nového časopisu Paliatívna medicína a bolesť. Výbor sa 
stretne večer pred kongresom na svojom plánovanom stretnutí.  

2. XI. Česko-slovenské dialógy o bolesti sa budú konať v Nitre. Organizátorom 
je Dr. Mičiaková. Termín bol stanovený na 8.-10.10. 2009. Dr. Mičiaková 
informovala o návrhu na vhodné priestory. Vzhľadom na očakávaný väčší 
počet účastníkov sa ako najvhodnejšie priestory  navrhli v kongresovom 
centre Agroinštitútu. Téma bude určená po zasadnutí Výboru EFICu. 

3. Katalogizačná komisia bola ustanovená  menovacími dekrétmi z  
Ministerstva zdravotníctva, ale zatiaľ nemá úlohy.  

4. Hlavný odborník  Dr. Nemčíková informovala výbor o hlavných úlohách pre 
hlavných odborníkov:  

1. kritéria kvality – návrhy boli  dohodnuté a za odbor podané 
2. vypracovať návrh na štandardné terapeutické postupy – t.č. 

ministerstvo vypracováva podklady 
3. vypracovať zoznam ambulancií v jednotlivých odboroch – hlavný 

odborník predložil zoznam ambulancií  bolestí, ktoré Ministerstvo 
zaradilo do siete. 

Pri príprave Metodických listov o liečbe bolesti sa výbor dohodol na 
ich vypracovaní v pracovnej skupine viacerých špecialistov – 
algeziológov.  

5. Pri príprave volieb do výboru je potrebné zvoliť najskôr volebnú komisiu. 
Výbor požiadal Sekretariát SLS o usporiadanie volieb do výboru na funkčné 
obdobie 2009-2012. Do volebnej komisie boli navrhnutí Dr. Nemčíková, Dr. 
Salamonová, Dr. Mičiaková. Výsledok volieb bude vyhlásený na XVI. 
Slovenských dialógoch o bolesti v Žiline.  

6. Dr. Ondrejkovičová ako organizátor  školenia o liekovej závislosti požiadala 
výbor o udelenie finančného grantu pre niektorých členov SSŠLB – návrh 
bol zamietnutý.  

7. Dr. Martuliak informoval o vytvorení novej vzdelávacej akcie : Deň katedry, 
ktorý sa uskutoční každý rok a tematický sa bude venovať rozboru kazuistík.  



8. Dr. Broďáni informoval o novej  úprave  webovej stránky, ktorá je denne 
aktualizovaná. Výbor konštatoval , že stránka je výborne spracovaná.  

9. Dr. Martuliak po dohovore s vedením firmy Grunenthal navrhol ako 
generálneho partnera SSŠLB na rok 2009 firma Grunenthal. Výbor s tým 
súhlasil.  

10. Dr. Martuliak a Dr. Kulichová informovali o problémoch v súvislosti 
s grantmi pre mladých členov na vzdelávaciu akciu organizovanú EFIC-om 
v Siene v Taliansku. Ak mladí algeziológovia splnia podmienky a budú 
vybraní, bude im účasť hradená zo vzdelávacieho grantu fy Janssen Cilag.   

11. Členské príspevky do IASP-u – nezrovnalosti boli vyjasnené.  
12. Bola vznesená požiadavka na  účasť v televíznej relácii o chronickej bolesti. 

Vhodná by bola problematika epidemiológie bolesti, čo by slúžilo ako 
podklady pre rozširovanie siete ambulancií.  

13. Dr. Jakubíková informovala o ťažkostiach v súvislosti s prípravami volieb do  
Výboru Sekcie pre paliatívnu medicínu. Komunikácia s predchádzajúcim 
výborom je obtiažná, zdĺhavá, ale  volebné lístky sú rozposlané a výsledok 
bude taktiež vyhlásený na Dialógoch o bolesti v Žiline.  

14. Dr. Salamonová bola poverená spísaním dohôd pre členov Výboru na 
zaplatenie odmien za prácu vo výbore SSŠLB za rok 2007. 

15. Dr. Rybárová zo Sekcie algeziologických sestier  sa zasadnutia výboru 
nezúčastnila, ale prostredníctvom Dr. Hasarovej informovala Výbor SSŠLB 
o finančnom stave sekcie sestier a o príprave sesterskej sekcie v rámci 
Slovenských dialógov o bolesti.  

 
 
Zapísala MUDr. Darina Hasarová 
 
V Banskej Bystrici 24.4.2008. 


