
 

Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 5. 6.2015 – 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. - ospravedlnená 
6. Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 
7. MUDr. Katarína Mičiaková - ospravedlnená  
8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková  
9. MUDr. Eva Salamonová  
10. MUDr.Alena Šujanová- ospravedlnená 

 
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: problém, komunikovať elektronicky, čo je potrebné riešiť 
 
 
1. Kulichová –informácie 

Z grantu fyTeva boli peniaze rozdelené  na časopis Bolest, ktorý sa  bude  distribuovať všetkým 
algeziologickým ambulanciam, poštovné náklady a členské v IASPe. 
Školenie z  grantu fyTeva  sa v dohodnutom termíne neuskutoční pre malý záujem algeziológov.  
V dohodnutom termíne  je sviatok Všetkých svätých a v školách sú prázdniny. Bolo odporúčané 
zmeniť termín po dohode s prednášajúcimi.  
Prof. Chris Wells potvrdil svoju účasť na XVII. Československých Dialógoch o bolesti v Bratislave 
 

2. Salamonová- organizácia XVII. Československých dialógov o bolesti  Bratislava 2015, 
Odborný, rozvrhnutie jednotlivých blokov odborného programu je plne v kompetencii vedeckého 
výboru.  Generálny sponzor je firma Teva,  zlatý sponzor je firma Stada, strieborný sponzor je 
firma Mundipharma, bronzový sponzor je firma Medtronic . 
 V zmysle nových právnych nariadení  musí SLS mesiac pred kongresom vedieť o finančných 
dotáciách na kongres.  
Účasť sestier  je na kongrese problematická pre finančné náklady a platbu daňových odvodov  v 
zmysle nových zákonných nariadení. Pre malý záujem sestier o aktívne  prezentácie nebude v 
rámci Dialógov ani sesterská sekcia.  Pre problémy spojené s prijatým zákonom, sestry zvažujú  
zrušenie sesterskej sekcie.  
Abstrakty prednášok  budú tlačené vo vydavateľstve Solen, deadline  pre abstrakty je 15. august 
2015.  
Organizátori upozorňujú kolegov, aby sa každý individuálne prihlásil na kongres  na stránke  
www.pain.sk ,  termín na odoslanie  prihlášok pre aktívnu aj pasívnu účasť je  30.6.2015 
a rovnako aj termín na zaslanie abstraktov 30.6.2015. 
 

3. Martuliak – vzdelávanie: atestovali 2 lekári. T.č. sú v príprave 2 lekárky  z paliatívneho oddelenia 
v rámci spolupráce s Katedrou paliatívnej medicíny. 
 

4. Nemčíková- agenda hl. odborníka – na výbore bol prednesený návrh na vytvorenie nových kódov  
pre  algeziológiu a to tak pre  prvé vyšetrenie ako aj  kontrolné vyšetrenie, ktorých bodové  
hodnotenie by zodpovedalo časovej náročnosti  a špecifikám   algeziológie. Dr. Nemčíková bola 

http://www.pain.sk/


poverená zistiť na Ministerstve zdravotníctva  možnosti presadenia  nových bodov tak, ako sa to 
udialo v iných odboroch napr. v reumatológii a hepatológii. Druhou možnosťou je vyjednávať 
s poisťovňami o vyššiu cenu bodu pre základné a kontrolné vyšetrenie pre algeziológov.  
Vzhľadom na informácie, ktoré sa  v minulých mesiacoch objavili ohľadom hradenia prioritných 
diagnóz a informácie, že sa nebudú poisťovňami uznávať diagnózy v skupine R (R52.2, R52.1, 
R10.4 a pod.) informovala  Dr. Nemčíková, že  prioritné diagnózy aj R-diagnózy budú  
poisťovňami naďalej plne hradené.  
 

5. Salamonová – agenda vedeckého sekretára- pripraviť návrhy na odmeny  pre  členov výboru za 
rok 2015.  
 
 

 
Martin  5.6.2015 Zapísala: MUDr. Darina Hasarová 
člen výboru SSŠLB 
 

 


