
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 7.10. 2016 – 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.  

6. Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 

7. MUDr. Katarína Mičiaková  - ospravedlnená 

8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková 

9. MUDr. Eva Salamonová   

10. MUDr. Alena Šujanová   

 

 

Hostia: 

MUDr. Miroslav Pastucha – člen katalogizačnej komisie  

 

PROGRAM: 

1. M. Kulichová: agenda SSŠLB, IASP a EFIC, E. 

2.  Salamonová: agenda vedeckého sekretára, návrh na členov, ktorým sa zaplatí členské do 

IASPu   

3. Martuliak:  vzdelávanie, DRG-systém pre financovanie hospitalizovaných pacientov-

súčasný stav. 

4. Ľ. Nemčíková: agenda hlavného odborníka 

5. D.Hasarová: informácia zo stretnutia predsedov katalogizačných komisií na MZd. 

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

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

 

 

1. Kulichová – kongres EFIC 2016 bol v Dubrovníku, ďalší kongres bude v Kodani. 

Nové akcie sú preposielané elektronicky.  

 

2. Salamonová – výbor odsúhlasil zaplatenie členského do IASP: Broďáni, Hasarová, 

Kulichová, Jakubíková, Martuliak, Nemčíková, Salamonová, Šujanová, Ferenčík, Pastucha, 

Geistová, Rapčan. 

 
3. Martuliak – informácie 

Atestácie v odbore Algeziológia  sa skúšajú 13. rok. Potrebujeme mladých lekárov. Je veľa 

ambulancii, ktoré robia na nízke úväzky, napr. 0,2. Je žiadúce, aby v odbore robili lekári na 

ambulanciách na celý úväzok. Je potrebné zvýšiť úroveň odboru a presne dodržiavať zákon. Teraz 

v jeseni nebudú atestácie, nakoľko lekári ešte nie sú pripravení. Budú sa konať na  jar 2017. 

Algeziológia je subšpecializačný odbor s trojročnou prípravou  v prípade, že pracuje lekár na 1,0 

uväzok. Ak pracuje na ambulancii na 0,5 úväzku, príprava sa predlžuje, mala by trvať 6 rokov. 

 

4.  Fabuš- máme dlh voči odboru, je slabá reklama odboru Algeziológia. 



5. Hasarová- požiadala NCZI o zoznam algeziologických pracovísk. Údaje sú z roku 2014. Je 50 

útvarov na Slovensku, je to 0,48 lekárskeho miesta na 100 000 obyvateľov. 

 

6. Martuliak- pripravované aktivity. Deň kliniky Algeziológie bude 28.apríla 2017. Téma: 

Diagnostika a liečba pelvic pain sy. 

Československé dialógy  o bolesti sa budú sa konať 5.-7. októbra 2017 v Banskej Bystrici. V hoteli 

Lux je zabezpečené ubytovanie pre výbor a pre Doc. MUDr. Kozáka PhD. 

Témy kongresu, budú podľa vyhlásených tém IASP a EFIC. Prezident kongresu: MUDr. Kulichová 

CSc., viceprezident kongresu: Doc. MUDr. Kozák PhD, predseda organizačného výboru MUDr. 

Geistová, predseda vedeckého výboru: Doc. MUDr.Martuliak PhD,  

DRG-informácie. Za DRG je zodpovedný na klinike MUDr. Schwartz. Kódy DRG nemajú nič 

spoločné s ambulantnými výkonmi na algeziologických ambulanciach. Na lôžku sa hradí cena za 

hospitalizáciu. Cena nezávisí od výkonov, ale od zdravotného stavu pacienta. DRG sa plánuje podľa 

nemeckého systému. 

 

7. Nemčíková - informovala o podaní návrhu na preskripčné rozšírenie pregabalínu  pre odbor 

algeziológia. Návrh bol zamietnutý, naďalej preskripcia pregabalinu je schválená  iba pre neurológov. 

Kontaktovala NCZI, s ktorým sa dohodneme, ktoré výkony v rámci našich ambulancii sa budú pri 

koncoročnej štatistike sledovať. 

 

8. Hasarová navrhuje sledovať tieto údaje: 

a)  počet pacientov vyšetrených na algeziiolog. ambulanciach 

b)  počet nových pacientov 

c) počet pacientov s nenádorovou bolesťou 

d) počet pacientov s nádorovou bolesťou 

e) počet podaných infúzii 

f) počet kaudálnych blokov 

g) počet blokád periférnych nervov a ostatné blokády 

h) ošetrenie bankami 

i) laseroterapia 

j) celkový počet ošetrení 

Z intervenčných výkonov Miniinvazívny diagnosticko-prognostický výkon (9995), radiofrekvenčný 

výkon v intraspinálnom priestore (9992), radiofrekvenčný výkon v extraspinálnom priestore (9993) 

 

9. Jakubíková – z volieb vzišiel výbor sekcie Paliatívnej medicíny – Jakubíková, Mičiaková, 

Dančíková, Hasarová, Slivková. Predkladá návrh kontaktovať  Dr. Dančikovú ohľadom vedenia 

sekcie Paliatívnej medicíny. 

 

10. Hasarová- informácie z porady katalogizačnej komisie na MZd. Odovzdala CD členom 

výboru, kde sú informácie o novom katalógu výkonov. Vyzvala členov  katalogizačnej komisie, aby 

do  14.10.2016 uviedli  pripomienky ku katalógu, prípadne doplnenie nejakých výkonov, už 

z existujúcich v terajšom katalógu, kde by sme chceli pripísať algeziológov. Prípadne ak by sme chceli 

nejaké testy doplniť v rámci vyšetrení na alg. ambulanciách. Pripomienky odoslať mailom do 

14.10.2016 Hasarovej.   Informovala o registračnom liste výkonov, ktorý vypracuje VšZP. 

 

11. Všetci členovia výboru. 

Martuliak -  informuje za sestry -Sekcia algeziologických sestier eviduje 36 sestier, ktoré si zaplatili už 

členské poplatky. Plánujú voľby. 



Martuliak- je potrebné stanoviť poplatky na kongres v Banskej Bystrici. Dohodneme na výbore 

v decembri 2016. 

Webovú stránku kongresu  aktualizuje  Broďáni. 

 

Kulichová -  informuje- Mundipharma – je partner SSŠLB, TEVA  má prísť na jednanie  na budúci 

týždeň tiež ohľadom partnerstva SSŠLB.  

Salamonová- informácie zo zasadnutia súkromných lekárov.  Poisťovne uznali, že odbory rehabilitácia 

a algeziológia sú podhodnotené. V priemere oproti priemeru Slovenska sme podhodnotení o 60%. 

Bude jednanie o navýšenie zmlúv. Na valnom zhomaždení sa zúčastnil miesto Salamonovej Rapčan. 

 

Pastucha -  informácie ohľadom algeziologických stacionárov. Infúzie sa podávajú na stacionári, 

výkony ambulantne na ambulancii. Pre úhradu na ZP sa vykazujú 2 faktúry. Stacionár je hradený 

pevnou čiastkou zo ZP -12-13 eu a ambulantné výkony podľa platného katalógu výkonov. V cene 

stacionára je započítané: výkon, lieky a tiež lieky, ktoré boli predpísané v ten deň na recept. Pacient, 

ktorý leží na stacionári a je mu podávaná infúzia, VšZP žiada aby bol na lôžku 4 hodiny.  

Výbor neodsúhlasil zazmluvnenie stacionárov, cenovo je to nevýhodné pre algeziológov.  

 

 

 

Martin  7.10.2016                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

                                                                                             člen výboru SSŠLB 
 

 

 


