
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 28.4. 2017 – Banská Bystrica 

Prítomní: 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD. 

2. MUDr. Stanislav Fabuš 

3. MUDr. Miroslav Ferenčík 

4. MUDr. Darina Hasarová 

5. MUDr. Marta Kulichová, CSc. 

6. MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD. -opsravedlnená 

7. Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD 

8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková 

9. MUDr. Eva Salamonová   

10. MUDr. Alena Šujanová   

 

 

Hostia: 

MUDr. Tatiana Geistová  
 

PROGRAM: 

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

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

konať 5.-7. októbra 2017 v Banskej Bystrici 

3. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára,  

4. I.Martuliak: agenda prednostu kliniky 

5. Ľ. Nemčíková: agenda hlavného odborníka 

6. H. Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie,  

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

verzia 

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

 

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

 

1. Kulichová- informovala, že podľa mailovej komuikácie, na MZd návrhy do 

katalogizačných komisii. Do muskuloskeletálnej bola výborom navrhnutá Dr. Nemčíková, 

do NSA skupiny- Dr. Salamonová. 

• 6.9.2017- je pozvaná v rámci EFIC kongresu do okrúhleho stola concileurov a 

prezidentov algeziologických spoločností v EU.  

• Informovala o návšteve reprezentanta fy Teva Mgr.Mihaľko, ktorý oznámil, že 

plánovaná  škola bolesti, je pre personálne zmeny vo firme, zrušená.  

• TEVA nie je oficiálny partner SSŠLB, na tento rok s nami neuzavrela zmluvu, je 

potrebné odstrániť jej logo z našej webovej stránky, zabezpečí Dr. Broďáni. 

 

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

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

Banskej Bystrici. Miesto konania kongresu: Hotel Lux 

Výborom schvalený návrh programu v jednotlivé dni. Mundipharma generálny sponzor 

kongresu – sympozium plánované v piatok popoludní (6.10.2017). zlatý sponzor Stada- 

sympozium vo štvrtok - 5.10.2017- popoludní, strieborný sponzor-  Teva a Sandoz, 



bronzový sponzor- Boston(chcú mať sympozium v piatok dopoludnia). 

Ďalej sú prihlásené k účasti fy: Gedeon, Sanofi(Glenmarck), zvažuje firma Pascoe. 

Deň pred začiatkom kongresu- 4.10.2017 – sa uskutoční workshop intervenčnej 

algeziológie, ktorý má na starosti Dr. Venglarčík. Je tam limitovaný počet osôb- zatiaľ je 

prihlásených 20 ľudí. Časovo je plánovaný od 13,00-16,00 hod. 4.10.2017- o 17,00 sa 

stretne výbor SSŠLB – ide o plánované pravidelné stretnutie.  

Spoločná večera českého a slovenského výboru je plánovaná 4.10.2017 o 20,00 hod.   

Kulichová- informovala, že svoju účasť na kongrese potvrdil Prof.MD Bart Morlion, 

ktorý bude v tom čas predsedať EFICu. Príde 4.10.2017. Je potrebné zabezpečiť dovoz do 

Banskej Bystrice a taktiež odvoz na letisko. Ďalej zabezpečiť ubytovanie v hoteli Lux -1 

noc. Vo štvrtok bude mať prednášku. Potrebné zabezpečiť publikáciu prof. Morlionovi o 

Banskej Bystrici. 

Otvorenie kogresu bude 5.10.2017, vtedy sú plánované príhovory: primátora Banskej 

Bystrice, riaditeľka nemocnice, prof. Morlion, predseda ČSŠLB  Kozák, predseda 

vedeckého výboru Martuliak, predsedkyňa SSŠLB Kulichová. Pred slávnostnými  

príhovormi kultúrna vsuvka. Po príhovoroch budú odovzdané ocenenia.  

 Odborný program začína 5.10.2017 – začína otvorením kongresu. 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 o 17,00 hod. V tom čase je plánovaná 

prehliadka Banskej Bystrice pre českú skupinu (poplatok 2 euro). Pre slovenskú skupinu 

plánovaná prehliadka Banskej Bystrice 6.10.2017 o 17,00 hod.  

2. deň- 6.10.2017 –plánovaný blok intervenčnej algeziológie- blok EPC. Ostatné 

prednášky z intervenčnej algeziológie budú v popoludňajšom bloku prednášok. 

Plánujú aj sesterský blok prednášok. V piatok, 6.10.2017,  popoludní o 14,00 hod.- 

plánovaná diskusia k posterom. Spoločenský večer v priestoroch hotela Lux o 20,00 hod.  

V sobotu 7.10.2017- plánujú tému varia.   

Výborom bol odsúhlasený harmonogram prednášok, zostavený vedeckým výborom 

(predseda Martuliak). 

Broďáni- zabezpečí vizitky na kongres. 

Výbor spoločnosti  odsúhlasil Dr.Broďánimu DVP súvisiacu s preplatením nákladov 

vzniknutých s prípravou kongresu. 

Termíny: do konca júla prihlásenie na kongres a abstrakty.  

Všetké informácie o kongrese sú uverejnené na stránke pain.sk.  

3. Martuliak – informácie o dni kliniky Algeziológie. V jarnom termíne sa uskutočnili 

atestácie z odboru Algeziológia, atestanti boli dvaja: Kohútová-Bratislava, Kočan – 

Košice.   

Výbor schválil uhradiť náklady s organizovaním” Dňa kliniky”, firme Martimed s.r.o. 

4. Salamonová- agenda vedeckého sekretára -odsúhlasené odmeny na tento rok + náklady na 

kongres.  

5. Nemčíková- písomnou formou informovala o komunikácii so štatistickým úradom. Bol 

ukončený návrh výkonov pre Algeziológiu-“Ročný výkaz o činnosti Algeziológie za 

r.2018 ”k nahliadnutiu všetci členovia výboru.  I 

Informácie z jednania na MZd: 14 odborov má vypracovať doporučené postupy, náš odbor 

nie je v prvej skupine. Chýba zrozumiteľné vysvetlenie pre vypracovanie týchto postupov. 

Budú sprístupnené databázy, odkiaľ sa budú čerpať informácie. Je potrebné 10-30 diagnóz 

zjednotiť podľa MKCH, za nás 10: chronická primárna bolesť, chronická nádorová bolesť, 

neuropatická bolesť, CRPS, fantomová bolesť, posttraumatická bolesť, tvárová bolesť, 

viscerálna bolesť, muskuloskeletálna bolesť, fibromyalgia. Navrhla 9 člennú komisiu, 

ktorá sa bude podielať na spracovaní týchto postupov. Navrhuje malé skupiny, ktoré si 



rozdelia diagnózy a budú pracovať na štandardoch.  

Dr. Nemčíková oznámila, že zvažuje odchod z postu hlavného odborníka. Výbor odkladá 

tento problém na doriešenie, s istou možnosťou riešenia nástupcu, na budúcom 

pravidelnom  zasadnutí, ktoré sa uskutoční v júni 2017.  

6. Ferenčík- informuje z IASP. 

Výbor schválil odmenu za preklad materálu pooperačná bolesť, vydaný IASP.  Broďáni – 

zabezpečí spracovanie preloženého materiálu o pooperačnej bolesti do brožúrovanej 

formy, ktorá bude  v materiáloch kongresu v októbri 2017. Preklad pooperačná bolesť 

poslať do IASP na stránku-uverejniť v slovenčine.  

7. Hasarová- informácia ohľadom katalógu výkonov. 

Pracuje sa na katalógu výkonov. Komunikuje s Vivodovou z MZd. Informovala ohľadom 

zapracovania testov do katalógu výkonov. Test na závislosť(3 testy), Edmontonské skóre, 

vypracovala testy na Tender point a Triger point. Doplnenie výkonu: “zaškolenie pacienta 

na obsluhu jednoduchých prístrojov.”  

8. Broďáni- informácie o štatistike za rok 2016. 

Štatistiku nahlásilo 40 ambulancii. Členom výboru poskytol spracovaný material, taktiež 

každý člen výboru tento materiál dostal aj v elektronickej forme.  Nie všetky ambulancie 

odoslali štatistiku.  

 

 

 

 

Banská Bystrica  28.4.2017                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

                                                                                             člen výboru SSŠLB 

   

 
 


