
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 30 .1.2015 – Martin 

Prítomní: 

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

 
PROGRAM: 

1. M. Kulichová: informácia o agende SSŠLB, IASP a EFIC.  
2. E. Salamonová: organizácia XVII. Československých dialógov o bolesti, ktoré sa budú konať 8-

10.10.2015 v Bratislave.  
3. Martuliak:  vzdelávanie 
4. Nemčíková: agenda hlavného odborníka 
5. Salamonová: agenda vedeckého sekretára. 
6. Broďáni: štatistika  
7. Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie 
8. Všetci členovia výboru: problem, čo je potrebné riešiť 
 
1. Kulichová –informácie 

Mundipharma a Teva ostávajú naďalej oficiálnymi partnermi SSŠLB.  
TEVA ponúka organizáciu školy bolesti. Po porade výbor SSŠLB zvažuje zmenu témy -  
fyziatricko- rehabilitačnú (diagnostické postupy), vhodné osloviť kolegyne z Čiech, ktoré tieto 
kurzy vykonávajú. TEVA zistí v rámci algeziologických pracovísk, či by bol záujem o takútu 
vzdelávaciu aktivitu, v prípade záujmu upresníme termín a oslovíme speakrov.      
 

2. Salamonová 
- Informácie o organizácii XVII. Československých dialógov o bolesti:  
Dátum 8.-10.10.2015, Miesto: Radisson Blu Carlton hotel Bratislava. Zabezpečené priestory, 
dohodnuté ceny izieb a prednáškových miestností. Dohodnuté ceny coffee breakov -5Eu, cena 
obedov -23 Eu. Sú prihlásení sponzori: TEVA – je generálny sponzor kongresu, zlatý sponzor 
Stada, strieborný  Mundipharma, bronzový Medtronic. Potvrdili  účasť aj iné farmaceutické firmy –
SANDOZ, MEDA, Actavis, Astellas. Pozývacie listy boli odoslané aj ostatným farmaceutickým 
firmám, niektoré sa ešte neozvali, s niektorými je organizačný výbor v jednení. Niektoré firmy majú 
záujem o symposia.  Infromácie o kongrese  sú na stránke SSŠLB. 
Záštitu nad kongresom prevzal Doc.MUDr. Ján Benetin PhD. dekan SZU, ďalej pozvali dekana 
LFUK- Prof.MUDr. Juraja Šteňa DrSc., odoslali list primátorovi Bratislavy o prevzatie záštity, 
prípadne oslovia starostu mestskej časti-staré mesto.   
Broďáni –odslal  informáciu  o dialógoch v elektronickej forme správcovi českej stránky  
SŠLB – MUDr. Haklovi, v čase výboru ešte nebol oznam zverejnený. 
Kulichová – jednala ohľadom uverejnenia upútavky do časopisu Bolest, cenu za zverejnenie 
nepovedali, ak by tlačili Suplementum z dialógov v Tigise, cena by bola cca 2500Eu.  
Broďáni - Solen zverejňuje upútavky na kongres vo svojich časopisoch iba vtedy, ak je 
organizátorom  kongresu  Solen 
Tlač Suplementa  zatiaľ v riešení, Salamonová zistí tiež možnosti tlače v Bratislave. 
Salamonnová –referencie o časovom harmonograme kongresu, plánujú so sprievodcom v 
popoludňajších hodinách prechádzku po Bratislave, plánujú to rozdeliť na niekoľko skupín, podľa 
počtu ľudí. Plánovaná večera výboru.Spoločenský večer plánovaný 2.deň kongresu. 
-  Broďáni-  informácie o stránke pre dialógy, spravená, funkčná, vizitky, menovky, certifikát- 
spraví na kongres. 
-  Salamonová – otázka pozvania zahraničných hostí? Hasarová osloví prof.Barona, ak neuspeje, 
potom Kulichová osloví zahraničného speakra na neuropatickú bolesť.  



 

3. Martuliak  
- 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.  
4. Nemčíková -  agenda hlavného odborníka  

V  januári bol do parlamentu  posunutý návrh týkajúci sa anesteziologických ambulancii - mali by 
byť zriaďované len v zariadeniach, kde je lôžkové OAIM. Podľa informácii z MZ nie je ešte 
shválený.  

Mnohí algeziológovia invazívne zákroky vykazujú pod kódom anesteziológa. Ako mám informácie 
Dôvera tieto výkony uznáva celoštátne aj pre algeziológov.  Všeobecná a Union rôzne-  podľa    
rajónu.  Vzhľadom na pripravovanú zmenu  týkajúcu sa anestéziologických ambulancii sa chcem 
písomne obrátiť na MZ a poisťovne ( už som s nimi o tom hovorila), aby sa tieto výkony zaradili do 
algeziologických a ujednotil sa  spôsob úhrady v rámci Slovenska a ako i  všetkých poisťovní  

5. Salamonová – členské do IASP bolo odoslané. 

6. Broďáni- mailom boli rozoslané formuláre na vyplnenie štatistiky, výsledky budú spracované 
a referované na 8.Dni kliniky alegziológie v Banskej Bystrici. Zatiaľ vyplnené formuláre sa vrátili zo 
7 pracovísk. 

7. Jakubíková  - agenda predsedníčky sekcie Paliatívnej medicíny- poslala príspevok - žiadosť o 
úhradu EAPC- 3x60Eu.Výbor odsúhlasil úhradu príspevku 3x60Eu EAPC- (Dr. Mičiaková, Dr. 
Kulichová, Dr. Jakubíková). 
Bola oslovená listom Dr. Slámou, či sa bude sekcia Paliatívnej medicíny podieľať na Čs. Kongrese 
Paliatívnej medicíny v Brne. Oslovili aj Dr. Križanovú, ktorá oznámila založenie Slovenskej 
spoločnosti   Paliatívnej medicíny.  

8. Šujanová – pripomienky ku katalógu výkonov. 
Katalog výkonov je rozdelený na:  
1. Všeobecnú časť – spoločné výkony, kde v úvode je napísané: citujem:”Lekári v rámci 
poskytovania zdravotnej starostlivosti môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej 
–spoločnej časti, ktorú tvoria časť I., II.,III.,IV.,V.,VI.,podľa vzorových špecializačných a 
vzorových certifikačných študijných programov pre jednotlivé špacializačné odbory a 
certifikované pracovné činnosti.” 
V časti  VI.Špecifické výkony  - sa nachádzajú, okrem iných,  pod číslom 6. Anesteziologické 
výkony …, ktoré možeme vykonávať, vzhľadom k vyššie uvedenému máme atestáciu v danom 
odbore. 
2. Špecializovaná časť, kde už sú uvedené jednotlivé odbory,  začína naším odborom – 
Algeziológia ...hneď pod názvom odboru je napísané: citujem:“ Lekári v špecializačnom 
odbore algeziológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti – Spoločné 
výkony, ktorú tvoria časti I.,II.,III.,IV.,a VI. Podľa vzorových špecializovaných a vzorových 
certifikačných študijných programov.“ 
Práve v časti VI...6.- ako som uviedla vyššie sú anestéziologické výkony.  
Na základe dvoch vyšie uvedených skutočností, je úplne jasne zadefinované, že na kód 
odbornosti 046, je možné vykazovať anestéziologické výkony. Je potrebné doriešiť na úrovni 
hlavného odborníka z odboru algeziológia a predsedu SSŠLB v spolupráci s GR poisťovní,ak je 
potrebné aj stavovskými organizáciami, aby túto skutočnosť danú zákonom akceptovali, aby 
neboli regionálne rozdiely uznávania výkonov poisťovňami,(kód 046..., kód 025) , čo veľakrát 
komplikuje prácu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v našom odbore.    

 
 
 
Martin  30.1.2015                                                        Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  
                                                                                    člen výboru SSŠLB 


