
Zápisnica z plenárnej schôdze SSŠLB, Prešov 13.6.2014. 
 
 
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  XXII. Slovenských dialógov v Prešove zúčastnilo sa na 
nej 41 členov. 
 
1. M. Kulichová: Správa zo služobnej cesty v Bruseli 26.5.2014 – zasadanie EFIC Councilu EFIC: 

a. EFIC a IASP sa dohodli o ďalších európskych a svetových rokoch proti bolesti: október  
2014 - december 2015 je venovaný neuropatickej bolesti. január – december 2016 je 
venovaný bolesti kĺbov, január – december 2017 je venovaný popoeračnej bolesti. 

b. Na základe curriculum edukácie o liečbe bolesti jednotlivých krajín sa priprevuje európske 
curriculum liečby bolesti, ako podklad pre európsky diplom 

c. Od 1.1. 2015 European J. of Pain bude iba v elektronickej forme, je to na stránke EFIC, 
možno ísť cez Pain.sk.  

d. Prebehli voľby do EFICu boardu na nasledujúce 3 roky: Chris Wells (Veľká Británia) – 
súčasný president, Bart Morlion (Belgicko) - budúci president, Alan Eissenberg (Izrael) – 
pokladník, Nevenka Krčevki-Skvarc (Slovinsko) – tajomník (2.funkčké obdobie). 

e. Budúci EFIC Council bude 17.11.2014 v rámci SIP (17.-18.11.2014) v EU parlamente v 
Bruseli. 

f. IX. EFIC kongres sa bude konať vo Viedni 2.-5.9.2015 vo Viedni.  
g. 10.-11.6.2016 sa budú konať XXIV. Slovenské dialógy o bolesti v Bojniciach , oganizačný 

výbor: Zeman, Ferenčík, Dubovská. 
h. Výzva na aktívnu účasť na Čs. dialógoch v Harachove:  dedline je predĺžený do 30. júna. 

2. Salamonová: Správa o hospodárení SSŠLB - konečný účet k 31.12.2013 je pozitívny. 
Deň subkatedry v Banskej Bystrici 2013, ako aj Česko-Slovenské dialógy o bolesti v Martine v 
roku 2013, boli pre našu spoločnosť ziskové. 

3. Nemčíková informovala o vyhláške, ktorá vyšla ohľadom dispenzarizácie, ktorú pre náš odbor 
neschválili. Výbor SSŠLB odsúhlasil, aby hlavný odborník podal námietku voči tomuto zákonu.       

4.  Martuliak informoval o vzdelávaní - na jeseň 2014 sú plánované atestácie z odboru, prihlásení sú 
3 atestanti. 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 ) 

5. Rôzne 
 Salomonová informovala, že XVII. Česko-Slovenské dialógy o bolesti sa budú sa konať v 

Bratislave 8.-10.10.2015. Výborom boli odsúhlasené témy kongresu: neuropatická bolesť, 
intervenčná  algeziológia, psychosomatická bolesť, paliatívna medicína   

 Kulichová  - najbližšia odborná akcia Harachov,  kde sa budú konať XVI. Čs. dialógy o bolesti 
18.-20.9.2014. Dedline do Harachova predĺžený do 30. júna. 

 Jakubíková – Kongres paliatívnej medicíny - VI. česko – slovenská konferencia paliatívnej 
medicíny sa uskutoční 9.-10. október 2014 v Brne 

 
 
 
 
Prešov  13.06. 2013                                                                                     zapísala: Alena Šujanová   

 
 


