
Zápisnica z plenárnej schôdze SSŠLB, Bratislava 8.10.2015. 
 
 
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 
5. Jakubíková:Agenda sekcie Paliatívnej medicíny 
6. Rapčan- sekcia intervenčnej algeziológie 
7. Snopková-sekcia algeziologických sestier 
8. Rôzne 

  
 
Plenárna schôdza SSŠLB sa konala v rámci XVII. Československých a XXIII. Slovenských dialógov 
v Bratislave  a zúčastnilo sa na nej 42 členov. 
 

1. M. Kulichová: Informácie z EFIC councilu, ktorý sa konal v septembri vo Viedni: v septembri  
2016 bude council EFIC v Dubrovníku, uskutoční sa tam aj SIP, tiež tam budú skúšky európsky 
certifikát  z algeziológie. Potrebný je k tomu diplom LF, 6 mesiacov odpracovaných na 
algeziologickej ambulancii, 10 kazuistík, poplatok je 600 Eu, na 80% spravený test. Na internete 
sú aj štyri školy algeziológie a podmienky, za ktorých sa možno prihlásiť. V r. 2017 bude EFIC 
kongres v Kodani. IASP kongres bude v októbri 2016 v  Yokohame. 10.-11 jún 2016 budú XXIV. 
Slovenské dialógy o bolesti v Bojniciach. Československé dialógy o bolesti sa budú konať v 
Zlíne. V r.2017 Československé dialógy o bolesti sa budú sa konať Slovensku - miesto konania 
ešte nie je zvolené. V r.2016 treba zoranizovať voľby výboru SSŠLB korešpondenčnou formou.   

2. E. Salamonová: informácie o hospodárení SSŠLB, konečný účet k 31.12.2014 je pozitívny. 
Zhodnotenie minuloročných vzdelávacích akcií: pozitívny hospodársky výsledok bol 61.686,13 €.  
Peniaze sú prevažne z grantov a z oragnizovania kongresov. Časopis Bolest – náklady každý 
rok stúpajú.  

3. Správa revíznej komisie-Dr. Geistová- odprezentované údaje súhlasia. 
4. Ľ. Nemčíková: informácie hl. odborníka - informovala o DRG systéme.  
5. Jakubíková: Agenda sekcie Paliatívnej medicíny. Informovala o zámere Dr. Križanovej oddeliť sa 

od SSŠLB a snahe založiť samostatnú spoločnosť. Bolo to prejednané na výbore SSŠLB v apríli 
2015 s tým,  že budeme o danej situácii informovať členov SSŠLB na plenárnej schôdzi. 
Medzitým K. Križanová a A. Škripeková vystúpili zo SSŠLB. K tomuto bodu prebehla diskusia: K. 
Mičiaková  ozrejmila situáciu v oblasti Paliatívnej medicíny. D. Hasárová – Paliatívna medicína je 
záležitosťou viacerých odborností, zaoberali sa ňou aj na kongrese anestéziológie a intenzívnej 
medicíny, navrhuje sekciu Paliatívnej medicíny ponechať. E. Slivková doporučuje sekciu Paliat. 
medicíny ponechať. 
D. Hasárová bola vypracovaná koncepcia Algeziológie + špecializačná náplň odboru, o 2 roky 
vyšla koncepcia Paliatívnej medicíny, ktorá bola prebraná z koncepcie Algeziológie  
I. Martuliak - Paliatívna medicína vyšla z algeziologických základov, formovala sa z odboru 
algeziológia, nie je to normálny vývoj,  doporučje sekciu Paliatívnej medicíny ponechať. Rovnako  
100% zúčastnených členov na plenárnej schôdzi bolo za ponechanie sekcie Paliatívnej medicíny 
pri SSŠLB, je potrebné doplniť výbor o 2 odídené členky. 

6. I. Martuliak informoval o vzdelávaní. Za 10 rokov atestovalo 69 lekárov v odbore Algeziológia, 
ďalších 30 je zaradených do odboru, 15 je v príprave na atestáciu.  
Rieši sa stále potrebná prax na ambulanciách. Pred zaradením do odboru je potrebné zavolať 
Doc. Martuliakovi. Nezabúdať na informačný kurz, ktorý prebieha 1x ročne. Na LF prebieha 
akreditácia, chystá sa rokovanie o úprave špecializačného programu, ktorý hovorí o zmenách 
v odbore. Chystá sa podať podnet na MZ k novele nariadenia vlády ohľadom ďalšieho 
vzdelávania, kde bude možné započítať prax v inom odbore (do algeziologickej prípravy započitať 
prax v odbore OAIM,  FRO, neurológia, onkológia-6 mesiacov). 
Atestácie- v priebehu 3 rokov by malo atestovať 15 ľudí. 

7. R.Rapčan – za sekciu intervenčnej algeziológie. Na kongrese odprezentuje prednášku –prehľad 
výkonov v rámci intervenčnej algeziológie. Vykonávajú operácie platničiek, epiduroskopické 
operácie, SI, fazety. Intervenčná akadémia bolesti- chystajú kadaverové workshopy, náväznosť na 
algeziológiu musí byť. 



Kulichová - sekcia intervenčnej algeziológie vystupuje aktívne na kongresoch. Vypĺňa opakovane 
sekcie.  
Rapčan - vie vyškoliť ľudí, ktorí majú záujem, možno dostať granty na vzdelávanie. 

8. J. Snopková - za sekciu alegeziologických sestier. Oznámila, že hrozí zaniknutie sekcie sestier. 
Vyzýva k aktívnej účasti v sekcii sestier, alebo práci vo výbore  
Martuliak- je to problém, je to finančná príčina, nie je záujem o členstvo a prácu v sekcii sestier. 
Ak dôjde k zmene zákona snáď sa to zmení. 

9. Diskusia 
E. Salamonová-informovala, že v asociácii súkromných lekárov bola vytvorená sekcia 
alegeziológie. Plánujú sa jednania s poisťovňami. Budú prizvaní. Asociácia súkr. lekárov sľúbila 
pomoc. Je snaha o navýšenie bodového ohodnotenia. 
Kulichová - á 3 mesiace je potrebné robiť kontroly u pacientov s nenádorovou bolesťou, krorí berú 
silné opioidy a robiť podrobné zápisy o úľave bolesti, zlepšení aktivity a vedľajších účinkoch 
Salamonová - bolo by vhodné zaviesť nejaké dotazníky, guidliny 
Kulichová - upozorňuje nato, že nie je možné vyšetriť 50 pacientov denne!! 
Bola navrhnutá volebná komisia - Przewlocki, Salamonová, Flassiková na prípravu volieb do 
Výboru SSŠLB v roku 2016.    

 
  
 
 
Bratislava  8.10.2015                                                                                     zapísala: Alena Šujanová   
                                                                                                                          člen výboru SSŠLB         

 
 


