
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 9.6. 2016 – Bojnice 

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. 

7. MUDr. Katarína Mičiaková   

8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková 

9. MUDr. Eva Salamonová   

10. MUDr. Alena Šujanová   

 

Hostia: 

MUDr. Róbert Rapčan 

MUDr.Miroslav  Ferenčík    

                                                                                                                             

 

PROGRAM: 

1. M. Ferenčík, I.Martuliak, D.Broďáni: organizácia  XXIV. Slovenských dialógov o bolesti 

– aktuálny stav, ceremónia, ocenení. 

2. M. Kulichová: agenda SSŠLB, IASP a EFIC, voľby 2016 

3. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára – informácia o hospodárení 

4. I. Martuliak:  vzdelávanie 

5. Ľ. Nemčíková: agenda hlavného odborníka 

6. H. Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie, voľby 2016 

7. Všetci členovia výboru: problemy komunikované elektronicky, čo je potrebné riešiť 

8. Hostia: R.Rapčan – aktuálne problémy, úspechy, informácia 

9. M. Kulichová: Príprava plenárnej schôdze 

 

 

1. M. Ferenčík:  organizácia  XXIV. Slovenských dialógov o bolesti - aktuálny stav.  

Registrácia – Ing. Bielková začne od 8,00 10.6.2016. O 9,00 hod. je plánované otvorenie 

kongresu. Informoval o sponzoroch, o stave účtu pre kongres, o cenách prenájmu 

priestorov, objednané sú obedy pre všetkých zúčastnených na kongrese. Lístky sa budú 

vydávať pri registrácii. Pri registrácii je potrebné sa prihlásiť aj na mimokongresové 

aktivity.  Prihlásených je 104 lekárov, 38 sestier a 32 zástupcov farmaceutických firiem. 

Zároveň informoval o odhadovaných nákladoch.  

Informácia o úvodnom ceremoniáli – menovky pre predsedníctvo pripravené. Kongres sa 

koná pod záštitou primátora mesta Bojnice. Po úvodných príhovoroch hostí, z príležitosti 

životného jubilea budú ocenené Dr. Nemčíková a  Dr. Salamonová. Po plenárnej schôdzi 

SSŠLB 10.6.2016 je možné ísť do kúpeľov alebo prechádzka na zámok.  Potrebné  

nahlásiť pri registrácii.   

2. I.Martuliak- ako predseda vedeckého výboru informoval o zostavení odborného 

programu. Je nahlásených 19 prednášok, vytvorené sú 4 bloky prednášok, časové limity- 

15 minút + 5 minút na diskusiu. Diskusia nasleduje po každej prednáške. Po dohovore so 

šéfredaktorkou časopisu Anestéziológia a intenzívna medicína, je pripravený odborný 

program a abstraktá. Každý ich dostane pri registrácii. Vytlačilo vydavateľstvo Solen - 



Cena 900 eu  za 200 ks . 

Informácia o Dni subkatedry v Banskej Bystrici 2016 pre SSŠLB so ziskom 1570 eu. V r. 

2017 Čs. Dialógy o bolesti sa uskutočnia v Banskej Bystrici. Po úvodnom otvorení 

dialógov, má nachystané krátke video- pozvánka na budúci rok do Banskej Bystrice.  

3. M. Kulichová – od 1.júla je navrhnutý hlavný odborník pre odbor Algeziológia Dr. 

Nemčíková. 

4. M. Kulichová informovala o výsledku volieb do výboru SSŠLB a sekcie Paliatívnej 

medicíny na obdobie r.2017-2020 na základe zápisnice volebnej komisie. Máme 

registrovaných 170 členov spoločnosti, volilo 30 členov!! Do výboru SSŠL boli zvolení: 

Martuliak, Kulichová, Jakubíková, Hasarová, Broďáni, Nemčíková, Salamonová, 

Šujanová, Ferenčík. Náhradníci: Geistová, Dančíková. Do dozornej rady SSŠLB boli 

zvolení, Vinklerová, Geistová, Pastucha 

V sekcii Paliatívnej medicíny sa volieb zúčastnilo 16 členov, do výboru boli zvolení: 

Jakubíková, Mičiaková, Dančíková, Hasarová, Slivková. Do dozornej rady Geistová, 

Slivková, Fabuš. 

5. I.Martuliak  informoval o komunikácii s MZd ohľadom intervenčných výkonov a ich 

zaradení do DRG system. Po konzultácii s vedúcim lekárom revíznych lekárov VšZP 

rozdelené do troch skupín: aplikácia intervenčných techník – kontrolovných  zrakom, 

USG, neurostimuláciou, použitie C ramena, nalepenie náplaste Capsaicín.  

6. R.Rapčan nedoporučuje intervencie dávať do DRG, je potrebný ďalší dohovor.  

7. I. Martuliak- informácie o vzdelávaní: na najbližšie 3 roky je zaradených do odboru 

Algeziológia 23 ľudí.  

8. M. Kulichová- na školenie v priebehu 1 roka vie zobrať 12 ľudí, na najbližšie 3 roky to 

môže byť spolu 36 ľudí.   

9. Ľ.Nemčíková - hlavný odborník, informovala o podaní žiadosti o rozšírenie preskripcie 

lieku pregabalín, pre odbor Algeziológia. Bude zasadať komisia na MZd. Komunikuje s 

NCZI.  

10. Salamonová- informácia o hospodárení, stav účtu k 31.12.2015. Čs. dialógy o bolesti v 

Bratislave a Deň subkatedry boli ziskové, výdavky sme mali na časopis Bolesť, ktorý sa 

posiela na každú ACHB- 1 kus.  

11. Kulichová – informuje-TEVA pravdepodobne nebude partner SSŠLB.  

12. Výbor odsúhlasil odmenu pre predsedu vedeckého výboru a pre členov výboru.    

13. Rôzne 

Salamonová informovala o jednaní s VšZP 

Šujanová informovala o neuhradení výkonov na ambulancii za mesiac apríl.  

Hasarová - konzultácia  o možnosti vydávania časopisu pre našu spoločnosť, Výbor  návrh 

privítal, odsúhlasil perspektívny názov “Algeziológia” 

Fabuš- potrebné navrhnúť šéfredaktora, garantom má byť spoločnosť, myslieť na 

jazykovú úpravu. 

Martuliak  - informoval o kurze myoskeletálnej medicíny v Brne. Oznam bol na stánke 

SSŠLB. Záujem zo strany lekárov bol minimálny, prihlásili sa 4 záujemcovia, preto bol 

kurz  zrušený. 

14. Kulichová- odsúhlasený program plenárnej schôdze: 1. Infornácia o výsledkoch volieb, 

2.Vzdelávanie, 3.Informácie hl. odborníka, 4.hospodársky výsledok, 5. Rôzne.       

 

 

Bojnice   9.6.2016                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

                                                                                                            člen výboru SSŠLB 

 

 


