
Zápisnica z Výboru SSŠLB, Martin 12.6.2009 
 
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 
8. MUDr. Darina Hasarová 
9. MUDr. Hedviga Jakubíková  
10. MUDr. Nemčíková 
      Ospravedlnení 
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 

 Minisympózia – firiem Mundipharma, Jansen – Cillag, Nykomed sú zabezpečené 

 Výbor odsúhlasil navrhovaný odborný a spoločenský program 

 Kongresový poplatok čestných členov SSŠLB: J.Kozák,  R.Rokyta, D.Vondráčková uhradí 
SSŠLB rovnako aj ubytovanie pre prezidenta SŠLB (na základe reciprocity) 

 Pozvaný zahraničný hosť Prof. Kjell Erik Stromskag z Nórska bude mať uhradené všetky 
náklady (cestovné, ubytovanie aj kongresový poplatok) z réžie kongresu 

 
2. D.Broďáni informoval o novej webovej stránke. 

 Potrebuje zaslať zoznam výboru algeziologických sestier – zabezpečí D.Rybárová 

 odprezentoval štatistické údaje algeziologických ambulancií a ich možnú analýzu –  na 
základe spracovaných štatistických údajov odoslaných jednotlivými ambulanciami. 

 Výbor zobral na vedomie tieto výsledky, bude garantovať prácu tých ambulancií, kde je 
atestovaný algeziológ  (musí mať atestáciu z algeziológie).  

 Ambulanciu, kde nie je atestovaný algeziológ, musí garantovať lekár s atestáciou 
z algeziológie. 

 
3. I. Martuliak - žiadne novinky, čo sa týka vzdelávania, oproti posledným záverom z výboru z mája 

2009. 
 

4. M. Kulichová informovala,  

 že 15.6.2009 má stretnutie s poradkyňou ministra MZd Dr.E.Vivodovou v Martine ohľadom 
katalógu výkonov. 

 Informovala o jednaní s fy Mundipharma, ktorá zabezpečila návrh preukazu pre pacienta, 
ktorý užíva silné opioidy, dôležité pri cestovaní do zahraničia.   

http://www.pain.sk/


 Výbor prediskutoval a schválil formu a obsah preukazu, rozšíril jeho potrebu aj v domácich 
podmienkach. Pacient užívajúci silné opioidy bude mať preukaz garantovaný lekárom, ktorý je 
zodpovedný za liečbu pacienta. 

 D.Hasarová navrhla zakomponovať preukaz do metodického listu o silných opioidoch, ktorého 
návrh bol doručený na MZd. 

 Potrebné spraviť slovenskú a anglickú verziu, asi 500 ks na ambulanciu  

 Výbor schválil realizáciu preukazu v spolupráci s fy Mundipharma, ktorá zabezpečí aj tlač 
a distribúciu. 

 
5. Ľ.Nemčíková – informovala o výsledkoch zasadnutia kategorizačnej komisie. Bol vypracovaný 

Metodický list pre liečbu chronickej bolesti na požiadanie kategorizačnej komisie bol daný na 
pripomienkovanie MZd. 

 
6. E.Salamonová  informovala o hospodárskych výsledkoch SSŠLB k 30.12.2008  - z podkladov 

zaslaných SLS. Osobne pôjde prejednať na SLS jednotlivé položky. 
 
7. I.Martuliak informoval o hospodárskych výsledkoch Dňa subkatedry, ktorý bol ziskový pre SSŠLB. 
 
8. H. Jakubíková informovala o činnosti sekcie Paliatívnej medicíny 

 Sekcia Paliatívnej medicíny je spoluorganizátorom kongresu Paliatívnej medicíny, ktorý sa 
bude konať v Olomouci – 12.11.2009. 

 M.Kulichová návrh, aby aj SSŠLB bola uvedená ako spoluorganizátor podujatia – zabezpečí 
H.Jakubíková 

 
9. D.Hasarová 

 nové číslo Zdravotníckych novín má  prílohu Bolesť, venované Svetovému roku boja proti 
nádorovej bolesti – realizované v spolupráci s členmi nášho výboru 

 do časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti vypracuje správu z kongresu EAPC z Viedne 
K.Križanová,  

 I.Martuliak vypracoval správu zo dňa subkatedry z Banskej Bystrice. 
 
10. J. Snopková (zastupe D.Rybárovú)  požaduje do vedeckého výboru Čs. dialógov o bolesti zaradiť 

členku výboru Sekcie sestier pracujúcich v ageziológii  V. Machlicovú,alebo Mgr. B. Malíčkovú.. 
Výbor požiadavku schválil - Mgr. B. Malíčkovú členkou vedeckého výboru. 

 
 
 
 
Zapísala: MUDr. Alena Šujanová 
Martin  12.6.2009 
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