
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 2.10.2013 – 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  
10. MUDr. Alena Šujanová                                                                                                                                 

Hostia:  
MUDr. Miriam Galová,PhD.  
 
PROGRAM: 

1. D. Broďáni, M.Galová, M.Kulichová: príprava XV. Čs. dialógov 
2. I.Martuliak, H. Jakubíková, D. Hasarová: vedecký program a suplementum  
3. M. Kulichová: program plenárnej schôdze 
4. E. Salamonová: správa o hospodárení, dohodnúť správu predsedu revíznej komisie 
5. Organizátor a miesto XXII. Slovenských dialógov o bolesti 
6. Rôzne: všetci    
 
 
1. Príprava XV. Čs. dialógov  

M. Galová informovala, že,  

 z ľudí, ktorí prevzali záštitu nepríde nikto osobne, príde zástupca JLF UK a UNM.  

 Informácia ohľadom financovania Dialógov, niektorým ešte Ing.Bieliková po kongrese vyhotoví 
faktúry. 

 4.10.2013- dopoludnia počas bloku prednášok z intervenčnej algeziológie budú mať v 
prednáškovej miestnosti stánky 3 farmaceutické firmy, ostatné firmy budú mať svoje stánky 
počas celého kongresu v foyer.  

 Ubytovanie je zabezpečené, vybavených je 30 parkovacích celodenných miest. Občerstvenie  
na každý deň je zabezpečené formou cateringu a spoločenský večer bude 3.10.2013 od 19,30 
v hoteli Turiec. 

 Na kongres je zatiaľ prihlásených 160 účastníkov, z toho 30 sestier a 80 účastníkov z ČR.  
 

M. Kulichová: 

 Do budúcnosti je potrebné myslieť aj na jednodňovú registráciu.  

 Dohodnutý úvodný scenár Dialógov. 

 Materiál na kongres, ktorý sa dáva do tašiek,  zabezpečil S. Fabuš,  

 Poďakovanie H. Jakubíkovej a D. Hasarovej pri zostavovaní Suplementa.  
 

2. I.Martuliak, H.Jakubíková, D.Hasarová: informácie o zostavení vedeckého programu a vydaní 
Suplementa z kongresu.  

3. Kulichová návrh programu plenárnej schôdze 
 

4. Salamonová  

 Informácie o hospodárení na základe podkladov získaných zo SLS 

 Revízna komisia v zložení: Fabuš, Geistová, Vinklerová.   

 Navrhuje odmeniť za prácu Ľ. Nemčikovú, za vypracovanie Metodického pokynu – výbor 
schválil.  
 

5. 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. 
 

6. Česko-Slovenské dialógy o bolesti budú sa konať v Bratislave v októbri 2015.   
 
7. I. Martuliak –informácie o Dni subkatedry, termín 25.4.2014 v hoteli Dixon, Banská Bystrica. 

Téma:  Komplexný regionálny bolestivý syndrom, Lézia periférneho nervu – multi-disciplinárny 
pohľad na diagnostiku, liečbu a kazuistiky. Začiatok o 13.00. Budú 4 prednášky k téme, za tým 
budú nasledovať kazuistiky. Príspevky budú mať aj mladí algeziológovia.  

 
8. Rôzne:  

 

 Výbor schválil odmeňovanie pre vedecký výbor Dialógov a odhlasoval úpravu odmien za prácu 
vedeckému a organizačnému výboru.  

 Výbor schválil odmeny pre členov výboru za prácu.  

 I. Martuliak- požiadal, aby webová stránka intervenčnej algeziológie mohla byť v rámci webovej 
stránky SSŠLB  

 D.Hasarová informovala, že bodovník bol rozposlaný na všetky ambulancie, no zatiaľ nemá od 
všetkých spätnú väzbu. Dôvera začína kontrolovať interakcie liekov, je ich potrebné zdôvodniť. 

 Kulichová: Informácie z EFICu, chystajú zmenu loga aj názvu. Bol vyhlásený európsky rok boja 
proti bolesti, téma: Orofaciálna bolesť. 

 K.Mičiaková informovala výbor o jednaní s poisťovňami, ohľadom zazmluvnenia algeziologickej 
ambulancie v hospici a mobilného hospicu. Budú pokračovať v jednaniach.  

 
9. H.Jakubíková –informácie o sekcii paliatívnej medicíny. V máji sa konal kongres EAPC v Prahe. 

Ona a Dr.Škripeková boli v predsedníctve 2 sekcií. V septembri sa v Brne konala V. Česko-
slovenská konferencia  Paliatívnej medicíny, zo SR bola len jedna prednáška. Budúcoročnú 
konferenciu paliatívnej medicíny bude znova organizovať ČSPM. V rámci Slovenských dialógov 
o bolesti v Prešove v r. 2014 bude vyhradený priestor aj na prednášky s problematikou paliatívnej  
medicíny.   

10. Výbor SSŠLB odhlasoval, že súhlasí s uhradením kolektívneho členského pre SSŠLB do EAPC 
pre rok 2014.   

 
 
Martin 2.10.2013                                       Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

 


