
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 21.2.2014 – 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 - ospravedlnená  
10. MUDr.Alena Šujanová                                                                                                                                 

 
PROGRAM: 

1. Kontrola plnenia úloh z posledného výboru 

2. M.Kulichová: agenda prezidenta SSŠLB, publikácia orofaciálna bolesť 

3. Hasarová, H.Jakubíková: príprava XXII. Slovenských dialógov o bolesti 

4. Nemčíková: agenda hlavného odborníka - akcia ATOME, 

5. Broďáni: štatistika 2013 

6. Salamonová: agenda vedeckého sekretára  

7. Martuliak: vzdelávanie 

8. Jakubíková: paliatívna sekcia 

9. Rôzne: všetci 
 
   
  
1. Výbor navrhol ocenenia k životnému jubileu pre D. Hasarovú a M. Kulichovú, ktoré budú 

odovzdané   na XXII. Slovenských dialógoch o bolesti v Prešove, zabezpečí  E.Salamonová a 
SLS.  

2. Kulichová  informovala o zaplatení členského poplatku do IASP na rok 2014, aby sa vyhlo 
časovým prieťahom, nabudúce je potrebné zasielať zoznam s menami členov  aj s ich 
registračnými číslami, noví členovia IASP sa musia nahlásiť sami. 

3. Kulichová informovala o preložení informačného materiálu IASP o Orofaciálnej bolesti ( z 
angličtiny do slovenčiny), redakciu urobil Broďáni, ktorý  brožúrku pripraví aj do tlače 200 ks, na 
XXII. dialógoch o bolesti v Prešove  bude súčasťou kongresových materiálov. - vytlačiť, pre 
účastníkov kongresu. Prekladatelia využijú preložený materiál v I. bloku prednášok. 
Hasarová požiadala o príhovor prof. Jenču, mal y byť k dispozícii v priebehu týždňa. 

4. Kulichová potrebujeme anglickú verziu Špecializačného štúdijného program pre EFIC, kde sa 
pripravuje jednotné curriculum, osloví M. Ferenčíka (Bojnice).  

5.  Hasarová  informovala o prípravách XXII. Slovenských dialógov o bolesti, ktoré sa budú konať 
13.-14. júna 2014 v Hoteli Dukla v Prešove.  
Prednášky, ubytovanie, spoločenský večer, všetko je zabezpečené v hoteli Dukla. Prihlasili sa už 
niektoré farmaceutické firmy Zentiva, Mundipharma, Egys. Z pozvaných zahraničných hostí prijal 
pozvanie prim. Kabelka, predseda Českej spoločnosti paliatívnej medicíny. 
Prednášky nahlásiť do 1. mája 2014. 
V organizačnom výbore je aj D.Rybárová, zabezpečí prednášky do sesterskej sekcie. Prednášky 
v sesterskej sekcii môžu paralelne odznieť s  prednáškami v lekárskej sekcii. 

6. Jakubíková komunikovala s p. Doubkovou zo Solenu ohľadom tlače abstrakt. Abstraktá je 
potrebné odoslať do 15.5.2014, aby bol časový priestor na tlač.  

7. Nemčíková informovala o pripravovanom projektu ATOME. WHO v spolupráci s MZd pripravuje 
25.marca 2014 konferenciu zameranú na liečbu chronickej bolesti opioidmi. WHO sa snaží zlepšiť 
liečbu opioidmi,  ktorej kvalitu hodnotí podľa spotreby opioidov. K tejto téme sa už vyjadrovali 
hlavní odborníci na MZd. Bola vyjadrená spokojnosť so stavom aký je momentálne. Program 
konfrencie bude upresnený. Zúčastnia sa členovia výboru. Dopoludnia budú prezentované 
odborné prednášky, popoludní sa stretnú 4 pracovné skupiny: vzdelávanie, legislative, užívanie 



oipoidov v dennej praxi, paliatívna medicína.  
Kulichová odprezentovala na výbore prednášku, ktorá odznie na konferencii 25.marca 2014, výbor 
jej text zchválil.  

8. Broďáni- informácie o štatistike za rok 2013 
Doposiaľ odoslalo štatistiku asi 2/3 algeziologických ambulancií. Sú chyby vo vykazovaní 
štatistických údajov. Komunikuje s kolegami, aby mohol skompletizovať celú štatistiku. 

9. Salamonová, ospravedlnená neprítomnosť na výbore. Úloha: zistiť, či SLS poslalo faktúry našim 
oficiálnym partnerom. 

10. Kulichová informovanla, že Mundipharma žiadala o garanciu vzdelávacích aktivít, na základe toho 
výbor navrhuje zvýšenie ročného príspevku o 1000 Eu a SSŠLB bude garantovať vzdelávacie 
akcie poriadané  Mundipharmou.  

11.  Martuliak – vzdelávanie: koncom roka 2013 bola prijatá novella zákona o vzdelávaní, kde ale bola 
uverejnená stará verzia vzdelávania. Na jeseňi 2014 budú atestácie z algeziológie (2 lekári). Vr. 
2015 bude viac atestantov, majú záujem mladší kolegovia. 
Plánovaný deň subkatedry v Banskej Bystrici bude v hoteli Dixon, 25.4.2014 o 14,00.Odborný 
program bude zameraný na diagnostiku a liečbu KRBS, lézie periférnych nervov. Prvý blok 
prednášok k vyššie uvedeným témam: Holecová – neurology, Gajdoš – traumatológ, Šulaj – 
neurochirurg a Martuliak. V II. bloku prednášok -  odprezentujú mladí lekári, ktorí sú v príprave ba 
atestáciu 6 prednášok, budú to kazuistiky.  
TEVA chce pokračovať v edukácii USG - školenie je určené pre algeziológov, bude sa konať 14.-
15.marec 2014 v hoteli Borovica, V. Tatry.  

12. Jakubíková informovala, že naoktóber je plánovaná  Česko-slovenská konferencia  paliatívnej 
medicíny  

13. Mičiaková – informovala o spustení mobilného hospice v Nitre, po opakovaných jednaniach s 
poisťovňami budú mať zazmluvnenú ambulanciu algeziológie, paliatívnej medicíny a geriatrie 
 

 
Martin 21.2.2014                                       Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

 


