
Zápisnica z Výboru SSŠLB, Banská Bystrica 6.5.2009

Členovia výboru:
Prítomní:
1. MUDr. Dušan Broďáni, PhB. 
2. MUDr. Stanislav Fabuš
3. MUDr. Marta Kulichová,CSc. 
4. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
5. MUDr. Katarína Mičiaková 
6. MUDr. Salamonová Eva
7. MUDr. Alena Šujanová
 Ospravedlnení:
8. MUDr. Darina Hasarová – Kongres EAPC - Viedeň
9. MUDr. Hedviga Jakubíková - Kongres EAPC – Viedeň
10. MUDr. Nemčíková – ospravedlnená rodinné dôvody
11. PhDr. Daniela Rybárová – pracovné dôvody
Iní: Jana Snopková za Výbor SAS

Program:
1. Príprava XI. Čs. dialógov o bolesti, Nitra 2009, predkladajú K. Mičiaková – hlavný organizátor
2. D. Broďáni – www.pain.sk, štatistika algeziologických pracovísk
3. I. Martuliak – Informácia o vzdelávaní
4. M. Kulichová – Katalogizačná komisia
5. Ľ. Nemčíková – Aktivity hl. odborníka
6. E. Salamonová – Informácia o činnosti vedeckého sekretára
7. H.Jakubíková – Informácia o činnosti Paliatívnej sekcie
8. D. Hasárová – Redakcia Solen-u a nášho časopisu
9. Informácie o činnosti a potrebách SAS – D.Rybárová
10. Rôzne – všetci členovia výboru

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

2009
• Prvé informácie boli odoslané 
• Minisympózia – firiem Mundipharma a Jansen – Cillag zabezpečené
• Kulichová: pozvaný zahraničný hosť Prof. Kjell Erik Stromskag z Nórska 

2. D.Broďáni – Aktualizácia alegeziologických pracovísk na základe prijatých štatistických 
formulárov. 
• Registrujeme 39 algeziologických pracovísk. 
• V r. 2007 prestala fungovať ACHB Dr. Zongoru na Myjave, v r. 2008 ukončili činnosť ACHB 

Dr. Gazdaga vo VN Košice a Dr. Mišíkovej v Bratislave. 
• Spoločnosť bude garantovať iba tie ambulancie, ktoré sú uvedené na internetovej stránke 

a odoslali štatistiku.
• Aktuálny zoznam ambulancii doručiť hlavnej odborníčke pre algeziológiu

3. Kulichová objednať časopis „Bolest“ v redakcii Tigis pre vedúcich lekárov garantovaných 39 
ACHB aj so spätnou platnosťou. Na SLS zabezpečí Dr.Salamonová: platba z grantu fy 
Grunenthal.

4. I.Martuliak informoval o akreditácii SZU v Bratislave, vytvorené podmientky pre habilitácie 
a inaugurácie, prednosť majú interní zamestnanci. 
• SZU iniciovalo na MZd zmenu vyhlášky pre atestantov. Momentálne majú 3 kolegyne 

predatestačnú prípravu z algeziológie, ale nemôžu byť zaradené do odboru, pretože nemajú 
druhú atestáciu zo základnej špecializácie. Najbližšie atestácie – október, november 2009.

5. M. Kulichová- katalogizačná komisia splnila požiadavky z MZd, čakáme  na rozhodnutie. Je to 
v pripomienkovom konaní aj u hl. odborníka.
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6. E. Salamonová vypracovala podklady pre Metodický pokyn pre liečbu chronickej nenádorovej 
a chronickej nádorovej bolesti pre MZd. Je potrebný aj pre ďalšie jednania s kategorizačnou 
komisiou pri rozširovaní preskribcie liekov (viď zápisnica z minulého zasadnutia výboru SSŠLB). 

7. H. Jakubíková - informácie sekcia Paliatívnej medicíny (písomne)
• V dňoch 7.-10.5.2009 sa koná vo Viedni 11.kongres európskej asociácie paliatívnej 

starostlivosti, zúčastnia sa ho aj niektorí členovia našej sekcie.

• Česká spoločnosť paliatívnej medicíny nám ponúkla spoluprácu pri organizovaní I.česko-
slovenskej konferencie paliatívnej medicíny (ČSKPM), ktorá bude nadväzovať na tradíciu 
Brnenských dní paliatívnej medicíny, ktoré týmto končia a bude sa konať 12.11.2009 
v Olomouci v spolupráci s agentúrou Solen. Perspektívne by sa mala striedať ČR a SR pri 
organizovaní podujatia, ako je to pri dialógoch o bolesti.

• Program konferencie bude pozostávať z prednášok pozvaných rečníkov a prihlásených 
príspevkov/ podujatie bude určené pre lekárov aj pre sestry/. Tematické bloky budú 
uverejnené na stránke www.paliativnimedicina.cz  Prihlášky na aktívnu účasť možno zaslať do 
20.9.2009,  na pasívnu účasť do 1.11.2009. Navrhnutá výška poplatku 350,-Kč/deň.

• Zapojili sme sa do prieskumu EAPC a ESMO o dostupnosti a používaní opioidov v krajinách 
Európy/Prof. Cherny, L.Radbruch/

8. Najbližšie zasadnutie výboru sekcie PM plánujeme na máj 2009-05-20

9. D.Rybárová – Informácie o činnosti a potrebách SAS (písomne)
• Čo sa týka prípravy XVI. Čs. dialógov o bolesti, Nitra 2009 -  dohodnuté so sestrou Kamilou 

a Dr. Mičiakovou o časti prípravy..
• Žiada preradenie z vedeckého výboru do organizačného výboru, pretože to už nahlásila na 

SLS a bolo to aj odpublikované.
• 11.5.2009 sa zúčastní v Bratislave schôdze predsedníčok všetkých sekcií SLS. O výsledku 

stretnutia bude informovať predsedu SSŠLB a zvolá výbor sekcie sestier.
• J. Snopková z Banskej Bystrice bola poverená a splnomocnená účasťou na zasadnutí výboru 

SSŠLB v Banskej Bystrici.

10. Rôzne
• A.Šujanová – informácie o možnosti konania Čs. dialógov o bolesti v Košiciach v r.2011 – 

schválené výborom .
• Problémy s úhradou anesteziologických výkonov poisťovňami, vykazovaných na kód 

odbornosti 046- poisťovňa Union, Apollo žiada vykazovať na kód odbornosti 025-
anestéziológia a intenzívna medicína, čo je problém. Nie každá ambulancia má zazmluvnené 
obidva kódy. Písomne som to dala na vedomie hl. odborníčke Dr.Nemčíkovej. Vstúpi do 
jednania s poisťovňou Union. 

• Problémy so zazmluvňovaním algeziologických ambulancií u algeziológov s dlhoročnou 
praxou, pri zmene zamestnávateľa. Poisťovne neberú do úvahy dlhoročnú odbornú prax.

Zapísala: MUDr. Alena Šujanová
Banská Bystrica  6.5.2009
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