
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 12.6.2014 – Prešov 

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                                                                                                                                 

 
PROGRAM: 

1. Kontrola plnenia úloh z posledného výboru 
2. D.Hasarová, H.Jakubíková: príprava XXII. Slovenských dialógov o bolesti 
3. M.Kulichová: agenda prezidenta SSŠLB 
4. Všetci: program plenárnej schôdze 
5. E.Salamonová: agenda vedeckého sekretára   
6. Ľ.Nemčíková: agenda hlavného odborníka  
7. D.Broďáni: štatistika 2013, zmena loga  
8. I. Martuliak: vzdelávanie 
9. H.Jakubíková: paliatívna sekcia 
10. Rôzne: všetci  
 
 
  

1. Kontrola úloh z posledného výboru- splnené.  
2. Hasarová informovala o prípravách XXII. Slovenských dialógov o bolesti.  

a. Na kongres je prihlásených 90 lekárov a 31 sestier. Je prihlásených 8 firiem, ktoré 
uhradzajú vystavovanú plochu. Dodatočne prihlásená firma VEGA, ktorá chce 
prezentovať USG prístroje.  

b. Problémy, ktoré sa vyskytli pri organizovaní dialógov, chýba:  1-dňovú registráciu a  1-
dňové kredity za účasť. V budúcnosti je potrebné myslieť aj na takúto možnosť. 
Kongresový poplatok obsahuje balík 1x obed, spoločenský večer a kongresové 
materiály. 

c. Lekárske prednášky budú v reštaurácii hotela Dukla, sesterské v priestoroch  
Prešovskej university. Na slávnostné otvorenie kongresu sú pozvaní: Prof. Eliášová, 
dekanka Prešovskej  university, Prof. Jenča –záštita kongresu, prezidentka kongresu, 
prezidentka vedeckého výboru a prezidentka Paliatívnej sekcie, zástupca sekcie 
intervenčnej algeziológie, predsedníčka org. výboru a zástupkyňa sekcie sestier. Na 
úvod kongresu je naplánovaný kultúrny vstup, ocenenia SLS pre jubilujúcich členov 
výboru. 
Obed je  potrebné nahlásiť pri registrácii. Materiály-program a suplementum kongresu 
sú pripravené v taškách,ktoré dostatnú účastníci pri registrácii. 

3. Jakubíková informovala, že 2.deň bude zmena odborného programu, prim. Kabelka 
ospravedlnil svoju neúčasť na kongrese. Sesterská sekcia – prednášky budú sa konať na 
pôde Prešovskej university. V sobotu ráno Dr. Škripeková, prim. Interného odd (paliatívnej 
medicíny) z NOU Bratislava bude viesť úvodný blok Paliatívnej medicíny, namiesto prim. 
Kabelku. V sobotu program začína o 8.h, záver kongresu je plánovaný o 11.30 hod.   

4. Kulichová: Správa zo služobnej cesty v Bruseli – zasadanie 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 
eurúpske 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. 
5. Salamonová informovala, že je problém dostať sa na stránku IASP, po prihlásení dajú 

možnosť vytvoriť nové heslo, potom to funguje.  
6. Broďani  doplnil, že je potrebné uviesť registračné číslo, za tým vygenerovať heslo. 
7. Všetci: odsúhlasený Program plenárnej schôdze: 1. Kulichová - správa z EFICu, 2. 

Salamonová – správa o financiách, 3. Nemčíková informácie  hl.odborníka, 4. Martuliak- 
vzdelávanie, 5. Broďani – štatistika, 6. rôzne 

8. Salamonová – agenda vedeckého sekretára, informovala o financiách: Deň subkatedry v 
Banskej Bystrici, ako aj Česko-Slovenské dialógy o bolesti v Martine v r.2013, boli pre našu 
spoločnosť ziskové. 

9. Kulichová - nikto nepožiadal o grant na kongres v roku 2014, Informácia je uvedená na 
stránke SSŠLB. Sú 3 EFIC - školy, na to EFIC dáva grant, mladí sa nehlásia. Je potrebné ich 
na to upozorniť. Kontinuálne vzdelávanie v odbore spoločnosť stále podporuje.  

10. Salamonová – informácie o príprave XVII. Česko-Slov. Dialógov o bolesti a XXIII, Slovenských 
dialógov, ktoré sa budú konať 8.-10.10. 2015 v Bratislave. Predseda organizačného výboru:  
Salamonová, predseda vedeckého výboru: Martuliak. Výborom boli odsúhlasené témy 
kongresu: neuropatická bolesť, intervenčná algeziológia, psychosomatická bolesť, paliatívna 
medicína.  

11. Nemčíková – agenda hl. odborníka. Informovala o vyhláške, ktorá vyšla ohľadom 
dispenzarizácie, jde nebola pre náš odbor schválená.Výbor SSŠLB odsúhlasil, aby hlavný 
odborník podal námietku voči tomuto zákonu.       

12. Broďáni- informácie o štatistike za rok 2013, stále nie je kompletná, ale spracovaná bez 3 
pracovísk, ktoré neodovzdali štatistiku, telefonicky s nimi komunikoval. Diskusia o zmene loga 
spoločnosti a zmene názvu spoločnosti -  zatiaľ v procese. 

13. Martuliak – na jeseň 2014 sú plánované atestácie z odboru, prihlásení sú 3 atestanti.  
14. Jakubíková informovala, že Kongres Paliatívnej medicíny VI. česko – slovenská konferencia 

paliatívnej medicíny sa uskutoční 9.-10. október 2014 v Brne.   
15. Rôzne: Mičiaková informovala o problémoch v prevádzkovaní Hospice sv. Bernadetky v Nitre,  

 
 
Prešov, 12.6.2014                                       Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  


