
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 15.2.2013 –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.-ospr. 
7. MUDr. Katarína Mičiaková   
8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková . 
9. MUDr.Eva Salamonová  
10. MUDr.Alena Šujanová                                                                                                                                     

 
 
 
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. H.Jakubíková: paliatívna sekcia 
8. Rôzne 
 
 
1. Gálová - Referencie o príprave XV. Čs.dialógov o bolesti. Zabezpečené sú ubytovanie kapacity, 

každý sa bude hlásiť individuálne na ubytovanie. Informácie sú na stránke pain.sk. Úvodne slovo 

je aj v anglickej verzii. Teva a Astellas má záujem má záujem o symposium na kongrese.  

2. Kulichová - SSŠLB bude mať 3 oficiálnych partnerov: Gedeon.Richter a Mundipharma pokračujú, 

Teva má tiež záujem o oficiálne partnerstvo.  

a. informácia o vydávaní časopisu Palitívna medicína a liečba bolesti, vydavateľstvo Solen 

zlúčilo s onkológiou, ktorá vychádza 6x ročne.  

b. Výbor SSŠLB poveril, Dr. Kulichovú na jednanie s vydavateľstvom Solen, ohľadom 

vydávania časopisu Palmed. 

c. Výbor poveril Dr. Kulichovú na jednanie s Ing. Bielkovou ohľadom kreditov získaných za 

kongres r.2011 a r.2012. Kredity nie sú zaregistrované na SLK. Dodať zoznamy 

účastníkov zo SLS na SLK.   

d. Je potrebné nominovať 2 členov do Europskej únie špecialistov, výbor odsúhlasil Dr. 

Jakubíkovú a Dr. Salamonovú, poslať na SLS do 28.2.2013.  

e. 15.-16. marca 2013 sa uskutoční v hoteli Borovica na Štrbskom plese workshop  

Ultrazvukom navádzaná regionálna anestézia (USRA) v algeziológii, grant poskytla fy 

Teva. 

3. Výbor definoval podmienky ohľadom refundácie účasti na kongresoch z edukačného grantu 

SSŠLB.  

a. Prostriedky budú určené pre členov SSŠLB, ktorí sa aktívne zúčastnia predovšetkým 

zahraničných algeziologických kongresov (aktívna účasť je podmienkou) na uhradenie 

kongresového poplatku 

b. Poplatok do 500 Eu na ubytovanie.  

c. Po prijatí prednášky, posteru na zahraničný kongres, účastník požiada Doc.Martuliaka 

o príspevok, vyjadrenie dostane do týždňa po obdržaní žiadosti. Každá žiadosť sa bude 

posudzovať individuálne.  



d. Nevyhnutnou podmienkou, je prezentácia práce na národnom kongrese SSŠLB, 

publikácia správy z kongresu v časopise Paliatívna medicína a liečba bolesti. Toto 

rozhodnutie je záväzné, pri nedodržaní požiadavka vrátenia poskytnutých finančných 

prostriedkov.  

4. Salamonová - agenda vedeckého sekretára: členské poplatky do IASP sú uhradené. Časopis 

Bolest sa rozposiela na ambulancie.   

5. Nemčíková - agenda hlavného odborníka 

a. Informovala o rozšírení preskripcie pre odbor Algeziológia, od 1.4.2013 duloxetin a 

gabapentin.  

b. Zúčastnila sa na MZd jednania ohľadom neurostimulácii. Je za to, aby stanovila komisia, 

ktorá bude o tom rozhodovať a nech sa stanovia štandardy. Doporučuje pracoviská typu 

FN, kde bude participovať aj algeziológ.  

c. Informácie o WHO aktivitách, ktorá pripomienkuje aby sa zlepšila liečba bolesti. Sme 

zaradení medzi 10 krajín, kde by sa mala zlepšiť situácia. Hodnotenie bolo len na 

základe spotreby opioidov. Vzdelávanie v liečbe bolesti nie je dostatočné. V prvom 

rade má ísť o kvalitu života a bezpečnosť pacienta. WHO chce usporiadať konferenciu 

v Bratislave, je plánovaná na november 2013. 

6. Martuliak – informácie mailom. 

a. Oznámil, že na LF SZU zaniká väčšina katedier/subkatedier/ a ich funkciu preberajú 

príslušné kliniky. Ostali len tie katedry, ktoré poskytujú pregraduálne vzdelávanie 

medikov, alebo v odboroch, kde je viac kliník. Preto zanikla aj subkatedra Algeziológie, 

inak  sa nič nemení. Ako pedagogický útvar SZU budeme uvádzať Algeziologickú kliniku.  

b. S tým súvisí aj zmena názvu „ Deň subkatedry“ zmena na „Deň kliniky“. Hotel Dixon je 

zabezpečený, réžia ako minulý rok. Registrácia na SACCME a SLS je odoslaná. Program 

ostáva podľa dohody z posledného výboru. Téma: bolesť kĺbov, prednášatelia: Dr.Hlaváč 

– ortopéd, reumatológ Dr.Kmečová, Dr.Hornáček fyziater, za algeziológov a Dr. Martuliak, 

a 2 bloky kazuistík. Výbor bude na Klinike 19.4.2013 o 10,00 hod. 

Výbor schválil výšku príspevku firiem 1000,-Eu. 

Výbor odsúhlasil účastnícky poplatok 10.-Euro 

c. 18.4.2013 budú atestácie. Sú nahlásené 2 kolegyne Dr. Kizeková Šaca, Dr. Voleková-

Banská Bystrica. V jeseni sú v pláne tiež atestácie, predpoklad  2-3 atestanti.  

d. Ohľadom sekcie intervenčnej algeziológie telefonoval s Dr. Mácovou, riaditeľkou SLS, 

prihlásených je 23 členov. Počet stačí, aby sa v Tatrách 15.3.2013 sa dohodlo na voľbách  

a ďalšej činnosti. 

doplni mailom.    

7. Jakubíková – sekcia Paliatívnej medicíny- 

a. Dňa 16.2.2013 bude zasadnutie výboru Sekcie paliatívnej medicíny SSŠLB v Nitre. Podľa 

výsledku volieb do Sekcie paliatívnej medicíne bude výbor sekcie pracovať v obodbí 

2012- 2016 v pôvodnom zložení- Križanová, Mičiaková, Fabuš, Jakubíková, Škripeková.  

b. Do 15.2.2013 bola možnosť registrovať sa na kongres EAPC v Prahe za znížený včasný 

kongresový poplatok, pre členov SSŠLB platí naďalej možnosť uplatniť si zľavu na 

kongresový poplatok ako kolektívny člen EAPC po elektronickej registrácii na stránke 

www.eapcnet.eu 

8. Hasarová – vykazovanie podľa katalógu výkonov. 

Podľa platného katalógu výkonov spracovala kombinácie jednotlivých výkonov, ktoré obdržal 

každý člen výboru SSŠLB mailom. Boli ešte niektoré doplňujúce pripomienky, po úprave, ktorých 

bude materiál odoslaný na všetky  algeziologické ambulancie. Podľa takto spracovaného návodu 

vykazovania výkonov, by mali jednotlivé ambulancie postupovať. V prípade zamietnutia výkonov 

poisťovňami, sa budú riešiť nezrovnalosti cez hlavného odborníka a tiež sa tým bude zaoberať 

výbor SSŠLB.   

Martin 15.2. 2013                                              zapísala: MUDr. Alena Šujanová 
                                                                           člen výboru SSŠLB                               
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