
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 7.12.2012 –Martin 

 

Prítomní: 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD.  
2. MUDr. Stanislav Fabuš 
3. MUDr. Darina Hasarová  
4. MUDr. Marta Kulichová, CSc.  
5. MUDr.Hedviga Jakubíková, PhD.  
6. Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 
7. MUDr. Katarína Mičiaková  - ospr. 
8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková – ospr. 
9. MUDr.Eva Salamonová – ospr. 
10. MUDr. Alena Šujanová 
11. Hosť: MUDr. Galová Miriam, PhD. 
 
 
PROGRAM: 

1. M.Kulichová: kontrola plnenia úloh z posledného výboru 
2. M.Kulichová, D.Broďáni, I.Martuliak: príprava XV. Čs. dialógov  
3. M.Kulichová: agenda prezidenta SSŠLB 
4. E.Salamonová: agenda vedeckého sekretára 
5. I. Martuliak: vzdelávanie 
6. Ľ.Nemčíková: agenda hlavného odborníka 
7. D.Hasarová: bodovník 
8. Rôzne 
 
1.,2.  
Kulichová: Príprava XV. Čs. dialógov o bolesti v Martine. Informácie sú uverejnené na 
webe. Témy kongresu: 1. Viscerálna bolesť, 2. Orofaciálna bolesť. Čs. dialógy o bolesti boli 
hlásené na SLS ako akcia našej spoločnosti na r. 2013. Z pozvaných zahraničných hostí, 
akceptovala pozvanie Doc. Nevenka  Krcevski-Skvarc z Mariboru (sekretár EFIC), 
Prof.Hans Kress sa ospravedlnil kvôli organizícii EFIC kongresu vo Florencii. 
Miesto konania je  Aula magna JLF UK. Ďalšiu miestnosť je možné vybaviť podľa programu. 
Sesterská sekcia bude v rámci odborného lekárskeho programu, eventuálne paralelne 
v hoteli Turiec.  
Záštitu nad kongresom prevzali: predseda VUC Žilinského kraja riaditeľ UNM, dekan JLF 
UK a primátor mesta Martin. 
Dr. Broďáni: aktívna účasť bude presmerovaná na Dr. Martuliaka. Potrebné prejednať aj 
odmeňovanie vedeckého výboru, nakoľko doposiaľ bol odmeňovaný iba organizačný výbor 
dialógov. Predseda vedeckého výboru časť práce deleguje na členov vedeckého výboru, so 
spracovaním  prednášok vypomôže Dr. Hasárová, Dr. Jakubíková. 
Bol odoslaný pozývací list pre firmy . Niektoré firmy už prisľúbili účasť. TEVA ponúka úhradu 
nákladov zahraničnému prednášajúcemu. Majú záujem byť generálnym sponzorom 
kongresu. Účasť zatiaľ prisľúbila Mundipharma, Nycomed, Actavis, Astellas, Stada.  
Žiadosť na SACCME bude odoslaná až po zostavení programu. 
Dr. Gálová – za org. výbor:  V Jindřichovom Hradci bola zverejnená I. informácia o Čs. 
dialógoch v Martine. Prenájom priestorov na kongres je potvrdený. Je rezervovaný celý 
hotel Turiec. 20 miest je rezervovaných pre výbor a pre hostí. Podľa rozsahu odobratých 
služieb bude výsledná cena. Spoločenský večer je plánovaný prvý večer kongresu v hoteli 
Turiec. Oficiálne organizovaný program na ďalší večer nebude, bude však uverejnená 
ponuka možných aktivít.  



3. M.Kulichová: agenda prezidenta SSŠLB 

z EFICU – Kosovo si dalo žiadosť na grant na vyúku  - školenie o liečbe bolesti pre 

praktických lekárov. Žiadosť bola schválená EFICom. 

zo SLS – zmluvu o partnerstve so SSŠLB obnovila fy Gedeon Richter, SLS musí poslať 

v januári 2013 faktúru na úhradu dohodnutej sumy, dohliadne Dr. Salamonová. 

O týždeň sa uskutoční rokovanie prezidentky spoločnosti s Mundipharmou. TEVA má tiež 

záujem o oficiálne partnerstvo so SSŠLB. 

Bola podpísaná faktúra – úhrada za web.stránku. 

Mundipharma v týchto dňoch organizuje akciu –liečba chronickej bolesti - neuropatická 

bolesť. Je to vzdelávanie, ktorého sa účastní reprezentant Mundipharmy a neurológ, 

garantovné SSŠLB. Je pripravené formou kazuistík v malých skupinkách v KE, Bojniciach, 

Trnave, Zvolene. 

Ohlásil sa product manager p. Barniak, TEVA, chceli by viac spolupracovať so SSŠLB. Mali 

by záujem o zorganizovanie vzdelávacej akcie pre algeziológov, ktorú by financovali. Výbor 

odsúhlasil spoluprácu s fy TEVA. Poveril predsedníčku SSŠLB dohodnúť akciu, doporučený 

termín je marec 2013.    

4. Salamonová - agenda vedeckého sekretára 

Predsedníčka SSŠLB dala zoznam na úhradu členského do IASPu. 

Zoznam: členovia výboru a Dr.Vinklerová, Dr.Ogurčáková, Dr.Geistová, Dr.Gálová za 

aktívnu účasť na kongresoch a ich organizáciu.  

Výbor odsúhlasil odmeny pre členov Výboru za prácu na katalogizácii výkonov. 

5. Martuliak - vzdelávanie 

V novembri prebehli atestácie z odboru algeziológia. Atestovali Gálová  z Martina,  

Hegedušová  z Košice-Šaca a Zelený zo Spišskej Novej Vsi. 

6.12.2012 bol v Banskej Bystrici informačný seminár, určený pre tých, ktorí sú zaradení do 

odboru a pre tých, ktorí budú na jar 2013 atestovať. Zatiaľ je prihlásená len Dr. Kizeková.  

Seminára sa zúčastnili aj dvaja mladší kolegovia, ktorí robia 1 rok ambulanciu. 

Deň subkatedry je plánovaný na 19.apríl 2013. Téma: Bolesť kĺbov. Plánované sú 3 bloky 

prednášok. 26.-27. apríla 2013 budú Vertebrologické dni v Košiciach.  

6. Hasarová – Katalóg výkonov 

Je potrebné zjednotiť bodovník, vykazovať jednotne, bez ohľadu na to, či ZP zamietajú 

výkony, alebo nie. Vypracovala kombináciu výkonov, ktorú odošle všetkým členom výboru na 

pripomienkovanie. Na ich podklade potom pripraví jednotný návrh, ktorý Výbor označí ako 

záväzný pre algeziologické ambulancie garantované SSŠLB.  

7. Nemčíková: agenda hlavného odborníka 
Mailom informovala všetkých členov výboru o jednaniach ohľadne rozšírenia preskripcie 
duloxetinu a gabapentinu pre algeziológa. 

Tiež o minulo-týždennej účasti na zasadaní kategorizačnej komisie MZ pre špeciálny 
zdravot. materiál.  Dôvodom  bolo prezentovať úlohu algeziológia pri implantáciach 
 a pokúsiť sa aby miešne stimulátory boli viazané aj na algeziológov. Môje návrhy: 1. 
ustanoviť komisiu, zloženú z algeziológov a neurochirurgov, ktorá by rozhodovala 
o miešnych stimuláciach, čo bolo to prijaté. 2. vytvoriť kritéria, ktoré by museli pracoviská (aj 
NCH) pre implantáciu stimulátorov splňať, ako po M-T,  tak aj po odbornej stránke, čo prešlo 
mlčaním. 



Požiadavkou poisťovní na výbor SSŠLB je, aby pripravil zoznam algeziologických pracovísk, 
ktoré  by mohli byť zahrnuté do programu miešnych stimulácii, čo sa týka odbornej 
dispozície, vybavenia M –T a splnenia miultidisciplinárnej spolupráce.  

8.Rôzne 
Jakubíková – Europský kongres Paliatívnej medicíny sa uskutoční 30.5.-2.6.2013 v Prahe. 
Dr. Križanová a Dr. Jakubíková sú členkami orgnizačného výboru.  Včasná registrácia je do 
14.2.2013.  
Výbor schválil zaplatiť členské za 3 členov SSŠLB do EAPC a zároveň požiadať o kolektívne 
členstvo pre členov SSŠLB v EAPC. Schválení: Kulichová, Jakubíková a Mičiaková. 
Takto si členovia SSŠLB budú môcť uplatniť nárok na znížený kongresový poplatok. Prvý 
deň kongresu budú prebiehať workshopy,  2 z nich budú simultánne tlmočené do češtiny. 
Ohľadom možnosti jednodňového kongresového poplatku kontaktovať MUDr. Jakubíkovú 
mailom: hjakub@gmail.com. Ocenila by užšiu spoluprácu s hlavnou odborníčkou pri 
organizačných záležitostiach, tvorbe katalógu výkonov, prezentovaní sekcie na odborných 
podujatiach. 
Kulichová – k Čs.konferencii Paliatívnej medicíny, ktorý sa konal v novembri 2012: 
Československý kongres Paliatívnej medicíny je akcia, ktorú garantovala sekcia Paliatívnej 
medicíny SSŠLB a SSŠLB. Je prekvapujúce, že organizátori opomenuli prezentovat Sekciu 
PM, jej prezidentku, či prezidentku SSŠLB,  hoci mali aktívnu účasť na konferencii. Túto 
skutočnosť považujú členovia výboru SSŠLB za poburujúce a úplne proti zaužívaným 
pravidlám organizovania kongresov.  
Martuliak - sekcia intervenčnej medicíny, je prihlásených málo členov. Predbežne zisťovaný 
záujem bol zisťovaný bol vyšší, ten by stačil na založenie sekcie.   
 
Termíny výborov SSŠLB na rok 2013: 15.2.2013 MT, 19.4.2013 BB, 14.6.2013 MT, 
13.9.2013 MT, 2.10.2013 MT, 6.12.2013 MT 
 
 
 
 
Martin 7.12. 2012                                              zapísala: MUDr. Alena Šujanová 
                                                                           člen výboru SSŠLB 
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