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Zápisnica z Výboru SSŠLB, Nitra 7.10.2009 
 

Členovia výboru: 
Prítomní: 

1. MUDr. Stanislav Fabuš 

2. MUDr. Marta Kulichová,CSc.  

3. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 

4. MUDr. Katarína Mičiaková  

5. MUDr. Salamonová Eva 

6. MUDr. Alena Šujanová 

7. MUDr. Darina Hasarová 

8. MUDr. Nemčíková 

Ospravedlnení 

   9. MUDr. Dušan Broďani PhD. 

  10. MUDr. Hedviga Jakubíková 

  11. PhDr. Daniela Rybárová 

 

Program: 
1. Správa o organizácii aktuálneho kongresu  XI. Čs. dialógy o bolesti, Nitra 

2009, predkladajú K. Mičiaková, I. Martuliak 

2. Program členskej schôdze M. Kulichová, E. Salamonová 

3. M. Kulichová – infprmácie z councilu EFICu, katalogizačná komisia 

4. Ľ. Nemčíková – aktivity hl. odborníka 

5. H.Jakubíková – informácia o činnosti Paliatívnej sekcie 

6. D. Hasárová – redakcia Solen-u a nášho časopisu 

7. A. Šujanová – organizácia XVIII. Slovenských dialógov o bolesti  

8. Rôzne - všetci členovia výboru 

 

1. K. Mičiaková  informovala o organizácii aktuálneho kongresu XI. Čs. 

dialógy o bolesti  

a. registrovaných je do 250 účastníkov- 

b. do čestného predsedníctva sú  pozvaní:  

i. župan Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc Ing. Belica PhD, 

dekanka SZU – Fakulty Ošetrovateľstva Prof.PhDr. Dana 

Farkašová CSc., vedúci lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Ševčík .  

ii. MUDr. Kulichová CSc.,  MUDr. Mičiaková, MUDr. Martuliak 

PhD., Prof. MUDr. Rokyta DrSc. 

iii. Otvorenie kongresu – MUDr. Mičiaková 

iv. Sestry majú vlasnú sekciu, vedú si ju sami  

v. MUDr. Hasárová – napíše správu z kongresu do Zdravotníckych 

novín a časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti  
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2. Výbor schválil  program plenárnej schôdze, ktorá sa bude konať 8.10.2009 

po skončení odborného programu: 

a. MUDr. Kulichová: správa EFICu, 

b. MUDr. Martuliak: informácie o vzdelávaní,  

c. MUDr. Nemčíková: aktivity hlavného odborníka,  

d. MUDr. Salamonová: správa o hospodárení,  

e. MUDr. Turčániová: správa revíznej komisie,  

f. MUDr. Hasárová: informácie o časopise Paliatívna medicína a liečba 

bolesti,  

g. MUDr. Šujanová – pozvánka na XVIII. Slovenské dialógy o bolesti,  

h. MUDr. Jakubíková – informácie o sekcii Paliatívnej medicíny, 

i. PhDr. Rybárová – informácie o sekcii algeziologických sestier  

3. MUDr. Kulichová 

a. Informácie z EFICu - t.č. dve vzdelávacie aktivity – Neurologická 

diagnostika chronickej bolesti – v Taliansku, bolo sa potrebné prihlásiť 

do 25. septembra, kurz sa koná koncom októbra 2009 (informácia je na 

www.pain.sk. Neuromodulácia  -  víkendový pobyt  (Viedeň, 

Taliansko, Nemecko),  kurzy neuromodulácie nie sú pre začiatočníkov. 

b. katalogizačná komisia – je potrebné vypracovať identifikačné listy 

k výkonom 

4. Výbor odsúhlasil zadanie prekladu materiálov z EFICu o Europskom týždni 

a Europskom roku boja proti bolesti (venovaný chronickej bolesti a depresii), 

ako aj prekladu materiálov z IASP o Svetovom dni proti bolesti a Svetovom 

roku boja proti bolesti (venovaný muskuloskeletálnei bolesti) profesionálnym 

prekladateľom. Hradenie z Grantu fy Grunenthal.  

5. MUDr. Martuliak – požiadal listom o stretnutie s Ing. Borovkovou, 

riaditeľkou nákupu Zdravotnej starostlivosti na GR VšZP, Bratislava. Zatiaľ 

nedošla odpoveď.  

6. MUDr. Nemčíková – informácie o zasadnutí kategorizačnej komisie, zatiaľ 

pokračuje v jednaní.  

7. MUDr.Jakubíková ospravedlnená, písomná  informácia o činnosti sekcie 

paliatívnej medicíny:  

a. Dňa 12.11.09 bude v Olomouci 1.česko-slovenská konferencia 

paliatívnej medicíny,  spoluorganizátorom je naša sekcia, na odbornej 

spolupráci sa spolupodieľa SSŠLB. Registrácia na aktívnu účasť je 

uzavretá, na pasívnu účasť sa možno registrovať elektronicky na 

www.solen.cz  do 1.11.2009.  

b. Dňa 15.10.2009 sa bude v Bratislave konať z iniciatívy WHO a MZ 

SR odborný seminár Ako plánovať, zaviesť a vyhodnotiť služby 

a programy paliatívnej starostlivosti, určený pre zainteresované 

subjekty a odborníkov. Organizuje MUDr.Križanová.  

c. Vzdelávanie v odbore Paliatívna medicína – vypísané ŠM 

v subšpecializačnom  odbore PM pre uchádzačov zaradených do 

http://www.pain.sk/
http://www.solen.cz/
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odboru, najbližší termín: Bratislava NOU november 2009, marec 2010, 

trvanie 20 dní.  

d. Deň 10. október 2009 je vyhlásený za Svetový deň hospicovej 

a paliatívnej starostlivosti, pri tejto príležitosti  sa budú organizovať aj 

v SR akcie na jeho podporu.  

8. MUDr. Hasarová informácie o časopise Paliatívna medicína a liečba bolesti,     

9.10.2009 o 14,00 bude v Nitre bude zasadať redakčná rada.   

9. MUDr.Šujanová: pozvánka na XVIII.Slovenské dialógy o bolesti, termín 11.-

12.6.2010 v Košiciach, hotel Yasmin. Hlavné témy kongresu: 

Muskuloskeletálna bolesť, Chronická bolesť a depresia.  

10. Členovia výboru odsúhlasili odmenu za celoročnú prácu vo výbore SSŠLB. 

 

Zapísala: MUDr. Alena Šujanová 

Nitra 7.10.2009 

 

 


