
Zápisnica zo schôdze výboru SSŠLB – 
 Brno 3.10.2008. 

 
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. Vyhodnotenie XVI. Slovenských dialógov o bolesti – Broďáni, Kulichová 
2. Návrh na prípravu XI. Česko-slovenských dialógov o bolesti (október 2009) – 

Mičiaková 
3. Kritéria kvalitz pre hodnotenie PZS v odbore Algeziológia - všetci 
4. Správa hlavného odborníka – Nemčíková 
5. Sekcia paliatívnej starostlivosti SSŠLB – Jakubíková 
6. SAS – Rybárová 

 
Rôzne: 
     7. Katalogizačná komisia – Kulichová 
     8. Vyhodnotenie sponzorovaných aktivít SSŠLB - Kulichová, Šujanová 
      9. Odmena členom výboru za rok 2008 – Salamonová 
     10. Nasledujúci výbor – výber termínu miesta  
 
Diskusia 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápisnica:  
 
Výbor SSŠLB zasadal dňa 3.10.2008 o 11.00 hod. v Brne počas X. Česko-slovenských 
dialógov o bolesti 
 
 
1. Vyhodnotenie XVI. Slovenských dialógov o bolesti – Dr. Broďáni – kongres bol ziskový, 

vyúčtovanie kongresu zatiaľ zo strany SLS nie je k dispozícii –zistiť - úloha: Dr. 
Salamonová.  

 
2. XI. Česko-slovenské dialógy o bolesti sa budú konať v Nitre. Organizátorom je Dr. 

Mičiaková. Termín: 8.-10.10. 2009. Hlavná téma kongresu: Nádorová bolesť. 
 
3.  Kritéria kvality pre hodnotenie PZS v odbore Algeziológia. 

 
Doc.Dr.Martuliak – Výborom odborných spoločností a sekcií SLS bol odoslaný list Prof. 
Krištúfkom, v ktorom dáva na vedomie, že MZd oslovilo SLS a jej odborné spoločnosti 
a požiadalo o súčinnosť pri tvorbe zoznamu indikátorov kvality pre hodnotenie zdravotnej 
starostlivosti. 
 
Dr. Nemčíková – indikátory kvality boli spracované našou spoločnosťou, odoslané na MZ 
SR, zatial sme nedostali žiadnu odpoveď. 
 
Dr. Hasarová – potrebné presadiť zavedenie Acute pain servisu v nemocniciach, niekde už 
fungujú, ale väčšinou nie. Niekde nie je ani záujem nemocnice o takéto služby.  
 

3. Doc.Dr. Kulichová – zúčastní sa kongresu Európskej chirurgickej spoločnosti v Neapoli. 
Je záujem vybudovať“ most“ medzi východom a západom. Bude venovaný pooperačnej 
bolesti, acute pain servic. SSŠLB bude reprezentovať Doc. Kulichová aj s aktívnou 
účasťou - prednáška o liečbe pooperačnej bolesti.  
Výborom spoločnosti boli schválené Doc. MUDr. Kulichovej všetky cestovné náklady do 
Neapola. 
   

4. Správa hlavného odborníka – Dr. Nemčíková 
Minimálna sieť ešte stále nie je schválená. Pre odbor algeziológia stále platí po starom – 
4,5 lekárskeho  miesta na celé Slovensko. Návrh  na minimálnu sieť je 13,5 lekárskeho 
miesta pre náš odbor, ale nie je to optimálna sieť.  
V súčasnosti máme reálne (zväčša na parciálne úväzky) na Slovensku zazmluvnených 
niečo cez 22 lekárskych algeziologických miest. Návratnosť informácii od krajských 
odborníkov bola nedostatočná. Odpoveď na požiadavky hlavného odborníka ohľadom 
personálneho zastúpenia, úväzkov, počtu vyšetrení na ambulanciach,  vrátila sa len z troch 
krajov: /Bratislavký, Banskobystrický, Košický/. Bez týchto informácií nie je možné 
obhajovať na MZ opodstatnenosť ambulancií.Kto neposlal informácie, potrebné čím skôr 
poslať. 

 
5. Sekcia paliatívnej starostlivosti SSŠLB –MUDr. Jakubíková  
Paliatívna medicína vôbec nie je zahrnutá v sieti. Výkony pre odbor  paliatívnej medicíny 
katalóg výkonov neobsahuje. Stretnutie výboru paliatívnej medicíny bude v Mojmírovciach – 
MUDr. Križanová, MUDr. Jakubíková, MUDr. Mičiaková. Je potrebné dohodnúť aj 
vzdelávanie v odbore. 



 
6.  Katalogizačná komisia – V októbri bude stretnutie členov komisie Doc.        
MUDr.Kulichová CSc, Doc. MUDr. Martuliak PhD., MUDr. Hasarová, MUDr. Broďani, so 
zástupcom MZd MUDr. Vivodovou vo FN Martin.Výkony v terajšom katalógu výkonov pre 
odbor Algeziológia sú nedostatčné, potrebné prehodnotiť, doplniť. Bodové ohodnotenie 
výkonov je tiež nedostatočné.  
Výbor spoločnosti schválil členom katalogizačnej komisie uhradenie nákladov na cestu. 
 
7. Vyhodnotenie sponzorovaných aktivít SSŠLB / Siena, Glasgow / - Doc. Kulichová  
Grant f. Janssen-Cilag pre mladých algeziológov: vybraná vzdelávacia akcia organizovanú 
EFIC-om v talianskej Siene: Hyperexcitable Neurons as Pain Generators, (www.unisi.it/pain-
school/), Siena, 15-22 June, 2008, Certosa di Pontignano  – zúčastnila sa Dr. Gallová ACHB 
Martin. Výber robil EFIC. Téma: Prevencia fantómovej bolesti Kalypsolom. Táto vzdelávacia 
akcia bola zo strany organizátorov pozitívne ohodnotená. 
 
 8. Výbor odsúhlasil odmenu členom výboru SSŠLB za prácu vo výbore za rok 2008: 10 000,-
Sk / osobu. 
 
 9.  Výbor sa zaoberal odmeňovaním organizátorom kongresov. Pri organizovaní oficiálnych 
odborných akcii pod hlavičkou SLS a SSŠLB bude organizačnému tímu po odobrení 
výborom SSŠLB vyplatená:  3-dňová akcia:  30 000,- Sk (1000,- €), 2-dňová akcia: 20 000,-
Sk (666,- €), 1-dňová akcia: 10 000,-Sk. (334,-€) brutto. 
 
10. Termín nasledujúceho výboru:  21.-22.- november 2008, Liptovský Hrádok. 
 
Zapísala MUDr. Alena Šujanová 
 
V Brne 2.10.2008. 


