
Zápisnica z Výboru SSŠLB, Martin 13.2.2009 
 
Členovia výboru: 

Prítomní: 
1. MUDr. Dušan Broďáni  
2. MUDr. Stanislav Fabuš 
3. MUDr. Hedviga Jakubíková 
4. MUDr. Marta Kulichová,CSc.  
5. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 
6. MUDr. Katarína Mičiaková  
7. MUDr. Ľubomíra Nemčíková  
8. MUDr. Alena Šujanová 
Ospravedlnení: 
9. MUDr. Darina Hasarová - PN 
10. MUDr. Eva Salamonová – rodinné dôvody 
11. PhDr. Daniela Rybárová – pracovné dôvody 
 

 
Program: 

1. Príprava XI.Čs.dialógov o bolesti, Nitra 2009, predkladajú K.Mičiaková – hlavný 
organizátor, M.Kulichová – prezident, I.Martuliak – vedecký prezident, D.Broďáni 
– www.pain.sk 

2. Informácia o potrebách a cieľoch SSŠLB, EFIC poţiadavkách – M.Kulichová 
3. Informácia o vzdelávaní – I.Martuliak 
4. Informácia o www.pain.sk  a nových perspektívach – D.Broďáni 
5. Informácia o aktivitách hl.odborníka – Ľ.Nemčíková 
6. Informácia o činnosti ved.sekretára – E.Salamonová (ospravedlnená, prebratie na 

základe zaslaných podkladov) 
7. Informácia o činnosti Paliatívnej sekcie – H.Jakubíková 
8. Redakcia Solen-u a nášho časopisu – D.Hasarová - ospravedlnená 
9. Informácia o činnosti a potrebách SAS – D.Rybárová 
10. Rôzne – všetci členovia výboru, D.Broďáni – podľa poţiadaviek našich členov 
 
Zápisnica: 
 
Výbor SSŠLB sa stretol na svojom pravidelnom zasadaní a bol uznášania schopný, na 
základe prítomnosti väčšiny svojich členov. Aj tí členovia, ktorí sa ho zo závaţných 
rodinných, pracovných alebo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť, zaslali svoje podnety 
a pripomienky. Výbor prerokoval všetky navrhnuté témy, ako aj poţiadavky, ktoré bolo treba 
aktuálne riešiť. 

1. K. Mičiaková  informovala o príprave XI. Čs. dialógov o bolesti, ktoré sa budú konať 
v Nitre 8.10. 2009 

a. Je zabezpečených 240 ubytovacích lôţok, uzávierka prihlášok ubytovania je: 
30.7.2009. Po tomto termíne organizátor nezodpovedá za rezerváciu ubytovania. 

b. I. informáciu plánujeme zaslať všetkým členom SSŠLB, 300ks zašleme na Výbor 
českej alg. spoločnosti, informácia sa uverejní v časopise Paliatívna medicína 
a liečba bolesti, na www.pain.sk. pripraviť treba aj anglickú mutáciu. 

c. Uzávierka prihlášok aktívna/pasívna účasť – do 30.7.2009 
d. Kongresový poplatok: termín je 30.7.2007, úhrada cez bankový účet SLS  

o lekári (členovia SSŠLB a SŠLB) 40€, po termíne 50€,  
o lekári (nečlenovia SSŠLB a SŠLB) 50€, po termíne 60 €. 
o sestry (členky SAS a českej sekcie alg.sestier) 10€, po termíne 15€ 
o sestry (nečlenky SAS a českej sekcie alg.sestier) 15€, po termíne 20€. 

http://www.pain.sk/
http://www.pain/
http://www.pain.sk/


o čestní členovia SSŠLB budú mať poplatok uhradený 
2. M.Kulichová 

a. Informácia o Sponzorskej zmluve, uzatvorenej s fy GRUNENTHAL Slovakia s.r.o.  
b. Výbor schválil návrh uhradiť predplatné za časopis Bolest vedúcim lekárom tých 

algeziologických pracovísk, ktorí poslali štatistiku za rok 2008, z Grantu 
GRUNENTHAL Slovakia s.r.o.  

c. Informácia z EFICu 
o European Pain School sa koná 13.-20.6.2009 na tému „Molecular 

Mechanisms of Pain Response“    
o  W.Chimonitsy Kypriou, predsedníčka edukačnej komisie EFIC sa pýta na 

naše výsledky a problémy a ako nám môţe EFIC pomôcť. Odpoveď bude 
koncipovaná v zmysle, ţe ťaţko a ponúkané vzdelávacie aktivity ako 
European Pain School a EGG sú vhodné len pre základný výskum. 

d. Výbor odsúhlasil Ţiadosť spoločnosti Mundipharma o spoluprácu v oblasti 
webových stránok – zabezpečí D. Broďáni 

e. Výbor odsúhlasil, ţe pre Školu bolesti, organizovanú fy Jansenn-Cillag, bude 
Dr.Martuliak odborným garantom podujatia za SSŠLB.  

3. I. Martuliak - Informácie o vzdelávaní, jarné termíny atestácii ešte nie sú známe. 
4. D.Brodani – informácia o potrebe inovácie našej webovej stránky,  výbor schválil 

zakúpenie počítačového programu: „Dreamweaver CS4 CZ Win“, cena cca 585€ s DPH  
z Grantu GRUNENTHAL Slovakia s.r.o.  

5. Ľ. Nemčíková – informácie zo zasadnutia komisie MZ  pre kategorizáciu liekov. Dr, 
Nemčíková a Dr. Salamonová sa zúčastnili zasadnutia  kategorizačnej komisie na MZd, 
ktoré bolo v januári 2009. Jedným z bodov rokovania bola aj poţiadavka  SSŠLB 
o rozšírenie preskripcie niektorých NSA, antidepresív a antikonvulzív pre algeziológov/ 
viď. zapisnica z výboru SSŠLB – november 2008/.Táto poţiadavka nebola schválená  
komisiou. Do nasledujúceho zasadnutia kategorizačnej komisie je potrebné doručiť 
Metodický pokyn pre liečbu chronickej bolesti- vypracovaný SSŠLB. Výbor odsúhlasil, ţe 
realizáciu zabezpečí Dr.Nemčíková zo svojho postu hlavného odborníka MZd SR 

6. H.Jakubíková- V máji 2009 bude vo Viedni 11.kongres EAPC- Európskej asociácie 
paliatívnej starostlivosti, na ktorom sa zúčastnia aj lekári zo SR.  

a. Svetový deň hospicov a paliatívnej starostlivosti bude tohto roku 10.októbra 2009. 
Hlavnou témou podujatia je "Discovering your voice". Tohto roku je svetový deň 
spojený s koncertmi Hlasy pre hospice, ktoré sa budú konať simultánne 
v mnohých krajinách sveta. Pripravované koncerty a podujatia k tomuto sviatku 
moţno zaregistrovať na stránke http://www.worldday.org/.  

b. Na zasadaní výboru sekcie bolo schválené zvýšenie členského poplatku pre 
sekciu paliatívnej medicíny  na 2€/rok.  

c. Na kongrese v Nitre plánujeme blok prednášok s problematikou paliatívnej 
medicíny, vzhľadom na nosnú tému kongresu „Nádorová bolesť“  veríme, ţe bude 
záujem o aktívnu účasť. 

7. D. Rybárová – zohľadnené poţiadavky na kongresový poplatok pre sestry a  certifikáty 
pre sesterskú sekciu. Výbor potvrdil platnosť bodu 7/g, schváleného na zasadaní Výboru 
SSŠLB 21.11.2008.    

 
Zapísala: MUDr. Alena Šujanová 
Martin 13.2.2009 

 

http://www.worldday.org/

