
Zápisnica z plenárnej schôdze SSŠLB, Bojnice 10.6.2016. 
 
 
Program 
 
1.Voľby  
2. Hospodárenie-Salamonová   
3. Informácie hl. odborníka 
4. Vzdelávanie – Martuliak 
5. Sekcia intervenčnej algeziológie- Rapčan  
6. Informácie zo sekcie algeziologických sestier 
     

 
 
Plenárna schôdza SSŠLB sa konala v rámci XXIV. Slovenských dialógov o bolesti v 
Bojniciach  a zúčastnilo sa na nej 36 členov. 
Kulichová úvodom oboznámila s programom plenárnej schôdze. 
1. Przewlocki informoval o výsledkoch volieb do výboru SSŠLB a sekcie Paliatívnej 

medicíny na obdobie r.2017-2020 na základe zápisnice volebnej komisie. Volieb do 
výboru SS)SLB sa zúčastnilo 30 členov, zvolení boli: 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. 

2. Salamonová – správa o stave hospodárenia. 
Stav účtu k 1.1.2016 -76.138 Eu. Výdavky: časopis  Bolest – 1 ks chodí na každú 
ambulanciu. Bolo zaplatené členstvo do IASP a členské do EAPC. Zisky z kongresov: 
Deň subkatedry Dixon 1455 eu, Čs. dialógy o bolesti 11136 eu. 
Správa revíznej komisie-Dr. Geistová- odprezentované údaje súhlasia.  

3. Nemčíková – informovala o podaní žiadosti o rozšírenie preskripcie lieku pregabalín, pre 
odbor Algeziológia. Bude zasadať komisia na MZd. Komunikuje s NCZI. 

4. Martuliak – vzdelávanie Na najbližšie 3 roky je zaradených do odboru Algeziológia 23 
ľudí. V treťom roku prípravy je 5 lekárov, atestácie budú na jeseň.V druhom roku 
prípravy je 11 lekárov. Informoval o kurze myoskeletálnej medicíny v Brne. Oznam bol 
na stránke SSŠLB. Záujem bol zo strany lekárov minimálny, prihlásili sa 4 záujemcovia, 
preto kurz bol zrušený. 
Pozvánka na Čs. dialógy o bolesti r.2017 – Banská Bystrica.  

5. Rapčan – informoval o spolupráci s Martuliakom potrebné dohodnúť, čo bude v DRG a 
čo v ambulanciach. Finančne je to potrebné dobre nastaviť podľa zahraničných 
skúseností. Potreba odpútať sa od intervenčných radiológov. Pošle vypracovaný návrh  
z ČR. 

6. Kulichová – informácia za sekciu sestier. Nakoľko je dostatočná účasť sestier aj na   
kongrese, je záujem oživiť opäť činnosť sekcie algeziologických sestier v jeseni 2016.  
 
 

Bojnice   10.6.2016                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  
                                                                                               člen výboru SSŠLB 


