
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 14.6.2013 – 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. 
7. MUDr. Katarína Mičiaková   
8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková . 
9. MUDr.Eva Salamonová –ospr. 
10. MUDr.Alena Šujanová                                                                                                                                 

Hostia:  
Prof.MUDr.Miloš Tatár DrSc. 
MUDr. Miriam Galová,PhD.  
 
PROGRAM: 

1. M.Kulichová: kontrola plnenia úloh z posledného výboru  
2. D. Broďáni, M.Galová,M. Kulichová, I.Martuliak, M.Tatár: Príprava XV. Čs. dialógov 
3. M.Kulichová: agenda prezidenta SSŠLB 
4. E.Salamonová: agenda vedeckého sekretára  
5. Martuliak: vzdelávanie 
6. Ľ.Nemčíková: agenda hlavného odborníka 
7. H. Jakubíková: paliatívna sekcia 
8. Rôzne 

 
 
1. Príprava dialógov  
Broďáni – tie firmy,ktoré  sú nahlásené, zatiaľ stačia pokryť zálohové faktúry – podľa doterajšieho 
rozpočtu. Generálnym sponzorom je TEVA. Prihlásené su aj iné firmy (Astellas, Stada, Sandoz). 
Komunikuje s Ing. Bielikovou. Pridelenie kreditov SACME – po uzavretí programu. Časový 
harmonogram je pripravený, uverejnený na www stránke. Zatiaľ je prihlásených 9 ľudí vrátane lekárov 
a sestier.  
Prof. Tatár –Vybavená aula na fakulte za nižší poplatok. Na katedre sa venujú viscerálnej bolesti, 
odvzdal názvy prednášok Doc. Martuliakovi. Bude prednášať aj Doc. Kolárik, ktorý momentálne 
pôsobí v Baltimore.   
Hasarová- spracuje tému história kongresov 
Za poplatok 5 Eu, budú môcť prísť si vypočuť prednášky aj medici.  
Galová – predbežná hodnota faktúry je na 250 ľudí, zahrnutá je v tom cena kateringu, spoločenský  
večer, ubytovanie. Niektoré firmy už poslali zálohové faktúry. Na ubytovanie je potrebné sa hlásiť cez 
heslo “Dialógy 2013”. 
Kulichová – ohľadom vydania Suplementa z kongresu, komunikovala s p. Doubkovou – Solen, 
Suplementum vytlačia, materiál je potrebné dodať do 15.9.2013. 
Martuliak – z intervečných techník by sa dali tiež spraviť 1-2 bloky, zúčastnili by sa aj zahraniční 
prednášatelia z Anglicka, Poľska. Rapčan bude komunikovať s Kulichovou. 
Kulichová- 1. večer bude spoločenský, 2.večer –večera oboch výborov.  
Kulichová – zistí možnosť prideľovania kreditov za odbornú akciu SLK.  
 
2. Kulichová - Poslala návrh na menovanie  hl. odborníka pre odbor Algeziológia na MZd- na  Dr. 
Nemčíkovú. Je nový zoznam a adresár  členov SSŠLB, aktuálne máme  184 členov. EFIC požadoval 
nové údaje o našj spoločnosti,o zložení nového výboru. Zloženie nového výboru na web.stránke. 
 
3. Salamonová – zasadala komisia ohľadom volieb do sekcie intervenčnej medicíny.Výsledky volieb 
sú uverejnené na www stránke spoločnosti. Predsedom sekcie intervencnej mediciny je Rapčan, 
podpredseda Martuliak. Revízna komisia- predseda Šimonová, členovia – Geistová, Vinklerová. 
 



4.Martuliak -vzdelávanie 
Vznikajú nové problémy s kolegami, ktorí majú vykonané a uznané kvalifikačné atestácie v zahraničí. 
Dr. Griger – splnil kritéria na rozdielovú skúšku, odstážoval, bol preskúšaný, materiály boli odoslané 
na MZd. Dr. Cibík- požiadal o atestáciu z Algeziológie. Predložil  certfikát z r. 2002 od Dr. Kozáka z 
Čiech. 
Výbor navrhuje: Prácu na algeziologickej ambulancii môže vykonávať lekár so špecializačnou skúškou 
z odboru Algeziológia. 
Školiace akcie na budúci školský rok – je úprava špecial. programu, SZU ju prijalo.  
Vyučtovanie s Dixonu- Deň subkatedry. Akcia bola pre SSŠLB zisková. 
 
5. Nemčíková – informovala o Sevredole. Má veľmi vysokú cenu. Na MZd – pripomienkovala veľmi 
vysoku cenu lieku. Výbor na svojom zasadnutí prejednával tento odborný problém.  
 
6. Jakubíková – referencie o sekcii Paliatívnej starostlivosti. 
Na Europskom kongrese Paliat. medicíny v Prahe bolo asi 3000 registrovaných účastníkov. Zo 
Slovenska bolo asi 10-12 ľudí. 
V príprave je zoznam liekov pre Paliatívnu medicinu. 
Mičiaková – požiadala o rozšírenie činnosti pre mobilný hospic a zazmluvnenie ambulancií- 
alegziologickej a paliatívnej  v Nitre v rámci hospic.  Od poisťovní dostala zamietavú odpoveď, podala 
odvolanie. 
Výbor jednoznačne podporil konanie Dr. Mičiakovej. 
 
7. Rôzne 
Galová – Správa zo služobnej cesty z Toronta – bola prečítaná na zasadnutí výboru spoločnosti a  
odovzdaná Doc. Martuliakovi. Mala aktívnu účasť – poster  na tému: Prevencia neuropatickej bolesti 
ketamínom. 
Nosná téma kongresu bola Neuropatická bolesť. 
Broďani- referoval o štatistike algeziologických ambulancii za rok 2012 
 
 
Martin 14.6.2013                                       Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

 


