
Zápisnica z plenárnej schôdze SSŠLB, Martin 3.10.2013. 
 
 
Program 
 

1.  Kulichová: správa o činnosti Výboru a informácie z EFICu,  
2.  Martuliak: informácie o vzdelávaní,  
3.  Nemčíková: aktivity hlavného odborníka,  
4.  Salamonová: správa o hospodárení 

 Rôzne 
 

 
Plenárna schôdza SSŠLB sa konala v rámci XV. Československých a XXI. Slovenských dialógov 
v Martine a zúčastnilo sa na nej 42 členov. 
 
1. M. Kulichová: Informácie z EFICu, chystajú zmenu loga aj názvu. Europská federácia, chce byť 

naďalej partnerom IASP. Bol vyhlásený europsky rok boja proti bolesti s témou: Orofaciálna 
bolesť. 

2. E. Salamonová: informácie o hospodárení SSŠLB, konečný účet k 31.12.2012 je pozitívny. 
Zhodnotenie minuloročných vzdelávacích akcií: pozitívny hospodársky výsledok bol 40.268,94 €. 
Deň subkatedry bol ziskový +1870 €, XX. Slovenské dialógy o bolesti -1213 €. 

3. Ľ. Nemčíková: aktivity hlavného odborníka informovala ohľadom uvoľnenia preskripcie liekov na 
neuropatickú bolesť pre algeziologov.  

4. D. Hasarová informovala, že bodovník rozposlala na algeziologické ambulancie s vypracovanými   
kombináciami výkonov pre vykazovanie do ZP. Vykazovanie by malo byť jednotné pre všetky 
algeziologické ambulancie. Vyzvala aj ostatných k spolupráci.  

5. I. Martuliak informoval o vzdelávaní a o Dni subkatedry, ktorý sa bude konať 25.4.2014 v hoteli 
Dixon, Banská Bystrica. Téma:  Komplexný regionálny bolestivý syndróm, Lézia periférneho nervu 
– multi-disciplinárny pohľad na diagnostiku, liečbu a riešenie kazuistík. Budú 4 prednášky k téme, 
za tým budú nasledovať kazuistiky.  

6. Naďalej platia podmienky, ktoré sú uvedené na www.pain.sk pre edukačný grant. Z tohto grantu 
bude poskytnutá finančná dotácia na aktívnu účasť na odborných domácich a zahraničných 
podujatiach s témou liečby bolesti. Záujemcovia o edukačný grant sa budú hlásiť na mailovú 
adresu I.Martuliaka (imartuliak@nspbb.sk )  

7. XXII. Slovenské dialógy o bolesti budú v Prešove: D. Hasarová – prezident organizačného 
výboru, H.Jakubíková – president vedeckého výboru. Termín 13.-14.6.2014, Téma: orofaciálna 
bolesť, akútna bolesť, chronická a nádorová bolesť, paliatívna medicína, intervenčná algeziológia. 

8. XVII. Česko-Slovenské dialógy o bolesti budú sa konať v Bratislave v októbri 2015.   

9. Rôzne - v diskusii vystúpili: 

 D. Ogurčáková poukázala na sledovanosť interakcií liekov poisťovňami, hlavne Dôverou, 
ktorá žiada od poskytovateľov aj písomné zdôvodnenie.   

 D.Hasarová  informovala, že Dôvera vylučuje výkony 60,62. Je potrebné, aby sme sledovali 
ktoré výkony, ktorá poisťovňa neuhrádza s tým, že to využijeme neskôr pri jednaní 
s poisťovňami. 

 M.Kulichová pozvala všetkých do B.Bystrice, Prešova a Harachova, kde sa budú konať XVI. 
Čs. dialógy o bolesti 18.-20.9.2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin 3.10.2013                                                                                     zapísala: Alena Šujanová   

 
 

http://www.pain.sk/

