
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 7.10. 2015 – Bratislava 

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   

 
Hostia: 
MUDr. Róbert Rapčan  
Snopková Jana                                                                                                                               
 
PROGRAM: 

1. E. Salamonová, I. Martuliak, D. Broďáni: organizácia  XVII. Československých dialógov o bolesti, -
aktuálny stav, úvodná ceremónia, odmenení.  

2. M. Kulichová: informácia o agende SSŠLB, IASP a EFIC, voľby 2016 
3. H.Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie - vznik nového subjektu 
4. I. Martuliak:  vzdelávanie 
5. Ľ. Nemčíková: agenda hlavného odborníka 
6. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára, informácia o hospodárení 
7. D. Broďáni: internetová stránka 
8. Všetci členovia výboru: problemy komunikované elektronicky, čo je potrebné riešiť 
9. Hostia: R. Rapčan, J.Snopková – aktuálne problémy, úspechy, informácia 
10. M. Kulichová: Príprava a program plenárnej schôdze 
11. Plán zasadaní výboru na rok 2016 
 
1. E. Salamonová – informácie o aktuálnom stave  organizácie  XVII. Československých dialógov o 

bolesti, plán úvodného a uvítacieho ceremonial. Následne odmenenie jubilantov. Je prihlásených 
cca 250 účastníkov. Vo štvrtok po odbornom programe sa uskutoční plenárna schôdza. V piatok o 
16,00 popoludní sa uskutočnia potulky historickým centrom Bratislavy, spoločenský večer. 
Broďáni – informácie o prihlasovaní sa na kongres, do do 30.7.2015 (po prvom predĺžení) bolo 
prihlásených 105 účastníkov. Návrh do budúcna - zvýšiť poplatky po deadline. Sú pripravené 
certifikáty pre lekárov a sestry. 
I. Martuliak - v piatok po sympóziu STADY- o 14,00hod bude diskusia k 2 posterom. 

2. M. Kulichová: informácia o agende SSŠLB, IASP a EFIC, voľby 2016 
Program plenárnej schôdze.  
Informácie z výboru EFICU vo Viedni v septembr t.r.: v septembri  2016 bude council EFIC v 
Dubrovníku, uskutoční sa tam aj SIP. Hovorilo sa o prvých európskych certifikátoch z algeziológie. 
Potrebný je k tomu diplom LF, 6 mesiacov odpracovaných na algeziologickej ambulancii, poplatok 
je 600 Eu, na 80% spravený test. 
Budúci rok sa uskutočnia voľby nového výboru, nový výbor  začne pracovať od roku 2017. 
K listu Dr. Križanovej k odčleneniu Paliatívnej medicíny od SSŠLB, ako bolo uvedené v zápisnici, 
z predchádzajúceho zasadnutia výboru, prejednáme to na členskej schôdzi SSŠLB. Bolo 
založené občianské združenie paliatívnej medicíny, ktoré sa bude snažiť stať členom SLS. 
 

3. H.Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie - vznik nového subjektu 
Na základe predchádzajúcich jednaní na zasadaniach výboru SSŠLB, bude na plenárnej schôdzi 
informovať o avizovanom odčlenení časti paliatívcov, plenárna schôdza odhlasuje ďalší osud 
sekcie sekcie paliatívnej medicíny.  Vzhľadom na zistenú skutočnosť, že Dr.Križanová a Dr. 
Škripeková (členky výboru sekcie) už nie sú členkami SSŠLB, bude potrebné doplniť 2 členov do 
výboru sekcie. Ak bude sekcia pokračovať vo svojej činnosti, mali by sa v  r.2016 konať voľby do 
výboru sekcie palmed.   



4. Martuliak:  vzdelávanie – informácie povie na členskej schôdzi SSŠLB 
5. Nemčíková: agenda hlavného odborníka – je potrebné navrhnúť z odboru 2 ľudí pre DRG systém, 

pre nemocnice. 
6. Salamonová agenda vedeckého sekretára – informácie o hospodárení: zisk za minulý rok bol 

4000€ (Prešov dialógy zisk 1088€), za rok 2014 sme za časopis Bolest uhradili 1836€, predtým to 
bolo 1000€. .  

7. Broďáni – informácie internet. stránka, stále aktualizovaná  
8. Rapčan -  Informoval o intervenčnej akadémii bolesti. Má zvýšiť kvalitu vzdelávania v 

intervenciách. Podmienky pre získanie vzdelania pre uchádzačov. 
a) mal by to byť atestovaný algeziológ, b) mal by absolvovať kurzy  c) skúška z intervenčnej 
algeziológie. Intervenčná academia bolesti –nechce suplovať algeziológiu. Je potrebné ísť 
súbežne s algeziológiou, sú pripravení na spoluprácu s algeziológmi.  

9. Snopková – chystajú sa voľby do sesterskej sekcie. Sestry nemajú záujem pracovať v sekcii. 
Konzultovala so SLS, čo so sekciou v takomto prípade?  Bolo doporučené nerušiť sekciu „nechať 
spať“(1-2roky), potom skúsiť voľby. 
Martuliak-pripomienka: Ide o priamy dôsledok rozhodnutia vlády ohľadom vzdelávania, je 
nezáujem pracovať v spoločnostiach – sekciách. 

10. Rôzne: Budúce Slovenské dialógy o bolesti sa budú konať v Bojniciach - r.2016. Československé 
dialógy o bolesti r.2016 sa budú konať v Zlíne. 
Československé dialógy o bolesti r.2017 zatiaľ nie je určené miesto – v riešení 
Martuliak – téma na deň subkatedry r.2016- viscerálna bolesť 
Svetový rok boja proti bolesti: od januára 2016 – kĺbna bolesť, r. 2017- pooperačná bolesť,  
 
 
 

 
Bratislava  7.10..2015                                                        Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  
                                                                                                           člen výboru SSŠLB 


