
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 5.12.2014 – Martin 

Prítomní: 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD. -ospravedlnený 
2. MUDr. Stanislav Fabuš  
3. MUDr. Darina Hasarová  
4. MUDr. Marta Kulichová, CSc.  
5. MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.  
6. Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.-ospravedlnený 
7. MUDr. Katarína Mičiaková   
8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková - ospravedlnená 
9. MUDr. Eva Salamonová - ospravedlnená 
10. MUDr. Alena Šujanová                                                                                                                                 

 
PROGRAM: 

1. M. Kulichová: informácia o agende SSŠLB – zrušenie oficiálneho partnerstva fy Gedeon Richter, 
rok 2014-2015 boj proti neuropatickej bolesti – materiály IASP a EFIC.  

2. E.Salamonová: organizácia XVII. Československých dialógov o bolesti, 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. Súčasný stav organizácie: miesto, 
sponzori, dohodnutie termínov, informácia na www.stránku. 

3. Martuliak: vzdelávanie 
4. Nemčíková: agenda hlavného odborníka 
5. Salamonová: agenda vedeckého sekretára, členské poplaty do IASP – za koho, prečo? 
6. Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie 
7. Všetci členovia výboru: problem, čo je potrebné riešiť 
8. Rôzne 
9. Plán zasadania výboru na rok 2015 
 
  
1. Kulichová –informácie 

Gedeon Richter zrušil partnerstvo so SSŠLB, Mundipharma a Teva majú naďalej záujem byť  
oficiálnymi partnermi SSŠLB.  
Správa zo zasadnutie Mimoriadneho Councilu EFIC, ktorý sa konal 17.novembra 2014 v Bruseli: 
bola schválená zmena stanov, doplnený post viceprezidenta (predtým past prezident 1 rok po 
skončení funkcie prezidenta, predtým prezident 2 roky pred nastúpením na post prezidenta).  
Kongres EFIC v roku 2019 sa bude 11.-14.septembra v Seville. 
 

2. Salamonová 
- správa vedeckého sekretára: bolo zaplatené členské do IASP, schválený minuloročný 

zoznam. 
- organizácia XVII. Československých dialógov o bolesti:  
Dátum 8.-10.10.2014, Miesto: Radisson Blu Carlton hotel Bratislava. Kapacita hotela je 350 ľudí, 
dá sa rozdeliť na menšie celky. Sú prihlásení sponzori: TEVA – je generálny sponzor kongresu, 
zlatý Stada, strieborný  Mundipharma, bronzový Gedeon Richter. Infromácie o kongrese  sú na 
stránke SSŠLB. 
Hlavné témy: Neuropatická bolesť, Invazívna algeziológia, Paliatívna medicína. 
 

3. Výbor schválil: 
- kongresové poplatky: lekári členovia SSŠLB (SŠLB) 90Euro, nečlenovia 100Euro, sestry 

členky SAS  20Euro, nečlenky 30Euro.Jednodňový poplatok lekári 35 Euro, sestry 15Euro,, 
medici 15 Euro. 

- Výbor schválil symbolický poplatok za obed 3 Euro. 
- Informácie o kongrese je potrebné poslať odborným spoločnostiam (napr. Neurologická, SAIM 

atď) zabezpečí organizačný výbor.  
- Informácie o Čs. dialógoch o bolesti Bratislava 2015 pre česku spoločnosť, Dr. Broďáni pošle 

link na stránku,   



- Dôležité terminy ohľadom kongresu sú uvedené na stránke SSŠLB. Je potrebné požiadať 
vydavateľstvo TIGIS o zverejnenie informácie ohľadom konania kongresu zabezpečí 
predseda organizačného výboru.  

 
4. Martuliak  

- organizácia XVII. Československých dialógov o bolesti: farmaceutické fimy súhlasia, že 
sympozia budú súčasťou odborného program, blok bude podporený ich grantom.  Požiadavku 
na limitáciu nevyžiadanej prednášky 15+5 min, výbor neschválil, odporúča  čas prednášky 
10+5 min. V závislosti od počtu prihlásených prednášok sa môže prípadne predĺžiť diskusia. 

- Atestácie z odboru algeziológia v jesennom termíne absolvovali dvaja kolegovia.  
- 8. Deň kliniky algeziológie bude sa konať 24. apríla 2015, v hoteli Dixon, Banská Bystrica.  

Hlavná téma: „Psychosomatická bolesť – multidisciplinárny pohľad na diagnostiku, liečbu a riešenie 

kazuistík“ Informácie sú uvedené na stránke SSŠLB.  
  

5. Jakubíková - agenda predsedníčky sekcie Paliatívnej medicíny:  
– Československá konferencia Paliatívnej medicíny v roku 2015 bude znovu konať v Brne, v 

rovnakom termíne ako XVII. Československé dialógy o bolesti. Českí organizátori vôbec s ňou 
- predsedníčkou slovenskej sekcie nespolupracujú. 

– Výbor SSŠLB, vzhľadom na to, že zastrešuje sekciu Paliatívnej medicíny, odporučil, oznámiť 
predsedovi Českej spoločnosti Paliatívnej medicíny, že nesúhlasí naďalej uvádzať Slovenskú 
sekciu paliatívnej medicíny ako organizátora a z názvu konferencie vypustiť  slovo 
“slovenská”. 

–  Výbor zdôrazňuje, že predseda sekcie Paliatívnej medicíny je MUDr. H. Jakubíková, PhD.  
6. Fabuš odporúča osloviť profesorov z iných odborností, napr. neurológov, onkológov, psychiatrov 

ohľadom členstva v sekcii Paliatívnej medicíny, aby tým bola zastrešená vedecká stránka sekcie.  
7. Plán zasadnutí výboru SSŠLB na rok 2015: 30.január 2015 Martin, 24.4.2015 Banská Bystrica, 

12.6.2015 Martin, 7.10.2015 Bratislava, 4.12.2015 Martin 
8. Rôzne 

Hasárová, Jakubíková- vyučtovanie Slov. Dialógov Prešov, kongres bol ziskový +3000 Euro, 
odmeny boli vyplatené.  

9. Výbor poveril Dr. Kulichovú preveveriť spoluprácu s vydavateľstvom Solen: o stave nášho 
časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti, možnosti tlače abstract pre Čs. Dialógy o bolesti 
2015, eventuálne jednať s vydavateľstvom Tigis.  

 
 
Martin  5.12.2014                                       Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  
                                                                   člen výboru SSŠLB 


