
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 24.2. 2017 – Martin 

Prítomní: 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD.- ospravedlnený 

2. MUDr. Stanislav Fabuš 

3. MUDr. Miroslav Ferenčík 

4. MUDr. Darina Hasarová 

5. MUDr. Marta Kulichová, CSc. 

6. MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.  

7. Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 

8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková - ospravedlnená 

9. MUDr. Eva Salamonová - ospravedlnená   

10. MUDr. Alena Šujanová   

 

Hostia: 

MUDr. Tatiana Geistová  
 

PROGRAM: 

1. M. Kulichová: informácia o agende SSŠLB, IASP a EFIC  

2. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára,  

3. I.Martuliak: agenda prednostu subkatedry 

4. Ľ. Nemčíková: agenda hlavného odborníka 

5. H. Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie,  

6. M.Ferenčík: activity cez IASP – preklad EWAP 2017, spolupráca pri ICD -11Beta Draft - 

verzia 

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

8. T. Geistová:  stav príprav XIX. Československých dialógov o bolesti, ktoré sa budú sa 

konať 5.-7. októbra 2017 v Banskej Bystrici 

 

Výbor  SSŠLB sa stretol na svojom riadnom zasadaní a bol uznášania schopný. 

 

1. Kulichová- informovala, že poslala pozývací list budúcemu prezidentovi EFICu  Bartovi 

Morlionovi, na Československé dialógy o bolesti. Odpoveď zatiaľ neprišla.  Terajší 

president Chris Wells už nebude v čase dialógov vo funkcii.  

2. Kulichová  - oficiálny partner SSŠLB je na tento rok len fy Mundipharma. Fy TEVA 

nepredĺžila zmluvu o partnerstve.  

3. Kulichová - informácie z MZd – do 14. apríla 2017 je potrerbné zaslať pripomienky k 

inovácii minimálnych štandardov štúdijných orborov. 

Pain school 2017 – záujemci sa musia prihlásiť do 1.3.2017 (Klagenfurt, Krakow, Madrid, 

Maribor). Informácie sú uverejnené na  web stránke spoločnosti, v EFIC NewsLetter 

01/2017  

4. Martuliak – informácie o Dni kliniky Algeziológie. Bude sa konať 28.4.17 v hoteli Dixon.  

Téma “pelvic pain”, prednášajúci: neurológ, gynekológ, urológ, algeziológ, intervenčný 

algeziológ  a kazuistiky. Atestácie sa budú konať 21.4.17, prihlásení sú traja lekári. Bude 

rozšírená skúšobná komisia o MUDr. Janu Šimonovú, PhD. a MUDr. Michala 

Venglarčíka, PhD.  

5.  Salamonová- agenda vedeckého sekretára- bez informácii. 

6. Nemčíková- písomnou formou informovala o komunikácii so štatistickým úradom. S 

výkonmi z nášho odboru nič nerobili, nakoľko sa plánuje  prerábať/pripravovať nový 



zoznam štatistických zisťovaní. Čakajú na podklady a kritéria.O týždeň by mali mať 

presnejšie informácie, potom sa dohodne stretnutie a začne sa pracovať na zozname pre 

algeziológiu.  

7. Ferenčík- informuje o požiadavke z IASP, spolupracovať pri začlenení  nových kódov 

bolesti do pripravovaného nového ICD -11Beta Draft.  

8. Výbor poveril Dr. Ferenčíka, aby podrobné informácie poslal Dr. Broďánimu na 

uverejnenie na web.  Tiež, aby sa spojil s Dr.Nemčíkovou, ktorá môže zistiť, či niekto je 

na MZd poverený pracovať na novom ICD. 

9. Ferenčík sa spojil s ďalšími kolegami a pripravujú preklad tém EWAP 2017.  Výbor sa 

zhodol na tom, že preklady by bolo vhodné spracovať do brožúry, ktorá by bola v 

materiáloch kongresu v októbri 2017.  

10. Hasarová-informácia ohľadom katalógu výkonov. 

Žiadali sme o rozšírenie výkonov, pre odbor Algeziológia, o niektoré výkony z iných 

odborov.  

MUDr. Vivodová z MZd informovala, že ak chceme rozšíriť výkony pre náš odbor o 

výkony z iných odborov, musíme požiadať jednotlivé odborné spoločnosti (prezidentov) o 

súhlas. Kulichová oslovila prezidentov jednotlivých spoločností (SSAIM, FBLR, 

fyziatrov, geriatrickú spol, psychiatrickú spol. hematologickú, pediatrickú anestéziológiu, 

dermatológov,  paliatívnu spoločnosť). Zatiaľ nemáme odpoveď od všetkých spoločností.  

11. Hasarová- informácia o možnom vydávaní časopisu (spravodaja). Oslovila spoločnosť, 

ktorá nám tlačila Spravodaj. Cenová ponuka za 20 strán – format A5- 200ks. 470Eu 

formát A4-200ks 708 Eu. Je to bez redakčnej úpravy, tú by vedela zabezpečiť. 

Diskusia – spravodaj, alebo časopis? Kto bude publikať? Je záujem odbornej verejnosti? 

V minulosti aj vydávanie Spravodaja, bolo spojené s množstvom vynaloženej energie 

readakčnej rady, zháňaním článkov, príspevkov.  Tento bod zatiať nedoriešený.   

12. Geistová- informácia o príprave XIX. Česko-slovenských dialógoch o bolesti a XXIV. 

Slovenských dialógoch o bolesti, ktoré sa budú konať v dňoch 5.-7.október 2017 v 

Banskej Bystrici. Miesto konania kongresu: Hotel Lux 

Výborom schvalený návrh programu v jednotlivé dni. Sympózium fy Mundipharma – 

piatok popoludní (6.10.2017). Sympózium fy Stada- vo štvrtok (5.10.2017) popoludní. 

Deň pred začiatkom kongresu- 4.10.2017 sa dopoludnia uskutoční workshop 

intervenčných techník, zabezpečuje MUDr. Venglarčík. Je tam limitovaný počet osôb-15 

ľudí. 

4.10.2017- o 17,00 sa stretne výbor SSŠLB – ide o plánované pravidelné stretnutie.  

Odborný program začína 5.10.2017 – otvorením kongresu, zúčastní sa primátor Banskej 

Bystrice. Po otvorení kongresu budú vyžiadané prednášky (je tam rezervovaný čas na 

vyžiadanú tému -30 minút). Potom začína 1.blok prednášok na tému pooperačná bolesť. 

Prvý deň sa uskutoční aj plenárna schôdza SSŠLB. 

2. deň- 6.10.2017 – plánujú blok intervenčnej algeziológie- blok EPC. Ostatné prednášky 

z intervenčnej algeziológie budú v popoludňajšom bloku prednášok. 

Plánujú aj sesterský blok prednášok, asi 7- 8 prednášok. V piatok, 6.10.2017,  popoludní o 

14,00hod - plánovaná diskusia k posterom.  

V sobotu, 7.10.2017 téma varia. Abstrakty vo formáte A4- budú vytlačené v spolupráci s 

časopisom SSAIM. Všetky informácie o kongrese sú uverejnené na stránke www.pain.sk.  

 

 

 

Martin, 24.2.2017                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

                                                                                             člen výboru SSŠLB 

   


