
Zápisnica z Výboru SSŠLB, dňa 9.6.2017 – Martin 

Prítomní: 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD. 

2. MUDr. Stanislav Fabuš 

3. MUDr. Miroslav Ferenčík 

4. MUDr. Darina Hasárová 

5. MUDr. Marta Kulichová, CSc. 

6. MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD. - ospravedlnená 

7. Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD – ospravedlnený 

8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková 

9. MUDr. Eva Salamonová 

10. MUDr. Alena Šujanová – ospravedlnená 

Hosť: 

MUDr. Tatiana Geistová 

 

PROGRAM: 

1. T. Geistová: Stav príprav XIX. Československých dialógov o bolesti, ktoré sa budú konať 5.-

7.10.2017 v Banskej Bystrici 

2. M. Kulichová: informácie o agende SSŠLB, IASP a EFIC 

3. Menovanie nového hlavného odborníka 

4. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára 

5. I. Martuliak: agenda prednostu kliniky 

6. H. Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie 

7. M. Ferenčík: aktivity cez IASP – preklad EWAP 2017, spolupráca pri ICD – 11 

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

 

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

1. Geistová 

 informovala o príprave XIX. Česko-slovenských dialógoch o bolesti a XXV. Slovenských 

dialógoch o bolesti, ktoré sa budú konať v dňoch 5.- 7.10.2017 v Banskej Bystrici 



 generálny sponzor je Mundifarma (sympózium piatok), zlatý sponzor je Stada (sympózium 

štvrtok), strieborní sponzori Teva a Sandoz, bronzový sponzor – Boston (sympózium piatok), 

fi Medtronic žiada o sympózium vo švrtok 

 je potvrdená aj účasť prof. Morliona, príde 4.10.2017, nutné zabezpečiť dovoz a odvoz z/na 

letisko, ubytovanie v Hoteli Lux, vo štvrtok bude mať vyžiadanú prednášku 

 v stredu, 4.10.2017 bude pre prihlásených možné zúčastniť sa workshopu „Využitie USG v 

algeziológii“, vedúci lektor je MUDr. Michal Venglarčík, PhD, počet účastníkov je limitovaný, 

prihlasovanie prebieha prostredníctvom e-mailu, u MUDr. Geistovej, zvážiť občerstvenie pre 

účastníkov kurzu,  event. odkomunikovať s MUDr. Venglarčíkom aj možnosť eventuálneho 

registračného poplatku za kurz. Návrh – do 20Eur. O 20,00 hod je plánovaná spoločná večera 

výborov SR a ČR. Je nutné vytlačiť pozvánku – pozvaní sú členovia výborov, organizátor, 

hostia 

 vo štvrtok, 5.10.2017 v čase od 8,00 – 9,00 hod prebieha registrácia účastníkov, registrácia 

prebieha osobitne pre lekárov, osobitne pre sestry a osobitne pre farmaceutické firmy.  O 

9,00 – 10,00 hod prebieha Slávnostné otvorenie kongresu, s príhovormi hostí  - primátor BB, 

riaditeľka nemocnice, prof. Morlion, predseda ČSLB Kozák, predseda vedeckého výboru 

Martuliak, predsedkyňa SSŠLB Kulichová, pred príhovormi kultúrna vsuvka, po príhovoroch 

ocenenia. Nasledujú v čase od 10,00 – 17,00 bloky prednášok, najprv vyžiadané prednášky, 

potom začína 1.blok – téma Pooperačná bolesť. Ďalší konkrétny program po uzávierke 

prihlášok. V čase od 17,00 bude možné zúčastniť sa prechádzky Banskou Bystricou so 

sprievodcom, zároveň o 17,00 je naplánovaná plenárna schôdza SSŠLB. 

 v piatok, 6.10.2017 prebieha takisto v čase od 8,00 – 9,00 hod registrácia účastníkov. V čase 

od 8,30 – 15,30 nasledujú bloky prednášok, téma – intervenčná algeziologia, plánovaný je aj 

sesterský blok prednášok, popoludní diskusia k posterom. Večer je naplánované o 19,00 

Diskusné fórum, pozvaní sú aj hostia, sponzori. 

 v sobotu, 7.10.2017 sa začínajú prednášky o 9,00  do 12,00 hod, téma Varia, o 12,00 hod je 

naplánovaný záver kongresu 

 termín prihlášok – do konca júla 

 Všetky informácie sú uverejnené na web stránke www.pain.sk, aktualizujú sa, nutné 

uverejniť aj sponzorov 

 ohľadom ubytovania – zabezpečené boli rezervácie izieb v hoteli Lux, každý si hradí náklady 

spojené s ubytovaním sám, hradené ubytovanie prezidentovi ČSLB Dr. Kozákovi 

Diskusia - Broďáni: 

 informuje o počte zatiaľ zaregistrovaných: 21 lekárov, 7 sestier. Takisto zabezpečuje tlač 

http://www.pain.sk/


vizitiek, menoviek predsedníctva a certifikátov 

 nutné zabezpečiť ešte tlač pozvánok na Spoločnú večeru výborov a Diskusné fórum, tak isto 

zabezpečiť lístky na obed a prehliadku mesta 

 je nutné zabezpečiť ozvučenie, fotografa 

 

2. Kulichová: 

 oznámila a potvrdila výsledok voľby Hlavného odborníka v odbore Algeziológia – 

výborom bola navrhnutá MUDr. Hasárová Darina 

 informovala o podaní návrhu na post hlavného odborníka v odbore Algeziológia na 

SLS a zároveň sa čaká  na podpis menovacej listiny ministrom zdravotníctva 

 poďakovala zároveň predchádzajúcej hlavnej odborníčke, MUDr. Nemčíkovej, za jej 

obetavú prácu a nasadenie, ktorú vynaložila vo svojej funkcii 

 navrhla finančnú odmenu a ocenenie – medailu – MUDr. Nemčíkovej, odsúhlasené 

výborom 

 EFIC: plánuje sa „okrúhly stôl“ prezidentov spoločností  

 prezentovala nasledujúcu ponuku – z officu EFIC obdržala e-mail, kde je ponúknutá 

možnosť, počas EFIC kongresu v Kodani v 09/2017, pre jednotlivé zúčastnené 

krajiny, prenajať si na určitý čas informačný stánok, kde sa bude môcť tá-ktorá 

krajina, resp. národná spoločnosť prezentovať. Je nutné vyjadriť sa do 15.7.2017 

Diskusia – Dr Fabuš a ostatní 

- je nutné zistiť, o akú propagáciu by sa malo jednať, resp. zistiť čoho sa prezentácia 

týka. Tiež by bolo vhodné možno osloviť na realizáciu propagácie firmu, ktorá by 

vytvorila propagačné materiály na profesionálnej úrovni 

Záver diskusie:  

- výbor sa vyjadril, že je nutné zistiť jednak zámer a hlavnú myšlienku propagácie na 

tomto odbornom podujatí a zároveň je nutné zistiť aspoň približné cenové relácie 

takejto služby, ak by ju realizovala firma 

 komunikáciu s p. Geevels, sekretariát EFIC – zrealizuje Ferenčík 

 komunikáciu resp. oslovenie s potenciálnymi firmami – prihlásili sa Salamonová, 

Nemčíková, Ferenčík 

 

3. Menovanie hlavného odborníka pre odbor Algeziológia 



- za hlavného odborníka bola riadnym hlasovaním členov výboru zvolená MUDr. 

Darina Hasarová, ktorá už poskytla údaje potrebné k registrácii 

 

4. Salamonová 

- vymenovala jubilantov, a navrhla udelenie medailí týmto kolegom: Dančíková – 

bronzová medaila, Geistová – bronzová medaila, Pastucha – bronzová medaila, 

Nemčíková – zlatá medaila 

- výbor tento návrh odsúhlasil 

 

5. Martuliak 

- elektronicky informuje o 3 sympóziách na ČS Dialógoch o bolesti v BB  

- potvrdzuje aj prítomnosť sesterskej sekcie 

- ČSLB požiadala o vyčlenenie priestoru pre zasadanie ich výboru, pošlú oficiálnu 

požiadavku 

- Kontrolný deň špecializačného štúdia bude 22.9.2017 o 9,00 hod, na Klinike 

Algeziológie v BB 

 

6. Jakubíková 

- elektronicky neposkytla informácie do diskusie 

 

7. Ferenčík 

- informuje o zrealizovanom preklade Fact Sheets, pre Globálny rok bolesti – Pooperačná 

bolesť 

- preklad uskutočnili: Bodáková, Kacianová, Morávková, Minárik, Flassik, Jakubíková, 

Ferenčík 

- výbor odsúhlasil jednotlivým prekladateľom odmenu, v závislosti od počtu preložených 

normostrán 

- brožúrka Pooperačná bolesť – graficky upraví Broďáni, následne zrealizuje tlač – cca do 

09/2017, aby bola dostupná už na Čs dialógoch v BB a následne bude uverejnená na 

www.pain.sk 

- zároveň sa stanoví pracovná skupina prekladateľov, ktorí preložia Fact Sheets aj tém: 

Neuropatická bolesť a Bolesť kĺbov 

http://www.pain.sk/


- preklad Pooperačná bolesť v slovenčine je nutné poslať na web stránku IASP – 

zrealizuje Ferenčík 

- informuje o stave komunikácie ohľadom testovania novej ICD – 11 – prebehla 

komunikácia s medzinárodným tvorivým tímom, ktorí apelovali na spoluprácu v zmysle 

testovania Beta Verzie, informuje, že sa zaregistroval a čaká na odpoveď, kedy tento 

testovací proces začne – bude informovať ostatných členov výboru, a popíše ako 

participovať na tomto testovaní 

 

9.Varia 

Kulichová: 

- odprezentovala návrh MUDr. Bodákovej organizovať XXVI. Slovenské dialógy 

o bolesti v roku 2018 na Táľoch, MUDr. Bodáková bude hlavný organizátor – návrh 

bol výborom odsúhlasený 

Hasarová: 

- informovala o účasti na zasadnutí Kategorizačnej komisie, zoznam výkonov je 

rozposlaný, prebieha komunikácie s poisťovňami 

- sú schválené – Prvé algeziologické vyšetrenie, Cielené algeziologické vyšetrenie, 

Kontrolné algeziologické vyšetrenie 

- informuje o tom, že výkon, ktorý chce odbor realizovať vo svojej praxi, by mal 

byť zahrnutý aj v jeho Špecializačnej náplni 

- informuje o portfóliu testov v Algeziológii, o ktoré požiadala: Test funkčnej 

zdatnosti,  Škála bolesti, Test samostatnosti,  Kvalita života, Test porúch 

prehĺtania, Test porúch výživy, Test posúdenia zmätenosti, Test depresie. Navrhla 

ďalšie štyri: Kvantitatívne senzorické zhodnotenie, ELL, Trigger point, Test 

určenia závislosti pri dlhodobej liečbe opioidmi 

- existuje kód pre výkon: Aplikácia liečiva infúznou pumpou 

- doplnila kód pre výkon: Aplikácia kapsaicínovej náplasti 

- výbor odsúhlasil pre MUDr. Hasarovú služobné cesty a ich úhrady, po celé 

funkčné obdobie 

Nemčíková: 

- informuje o tom, že komunikuje s MZ ohľadom ŠDTP 

- potrebná dokumentácia je odoslaná, akceptovaná 

- komunikácia naďalej prebieha 



- pripomienkuje  Kulichová: osloví  event.  zástupcov iných odborných spoločností, 

ohľadom vypracovaných štandardov, ak ich už majú 

Broďáni 

- navrhuje, aby sa zasadnutie výboru, dňa 1.12.2017 realizovalo v Žiline – jednak 

pri príležitosti Konferencie spolku lekárov – Purkyňky a jednak pri príležitosti 

jubilea – 25 rokov fungovania Algeziologickej ambulancie v Žiline 

- výbor vyjadril s týmto návrhom súhlas 

 

 

V Martine, dňa 30.5.2017    Zapísal: MUDr. Miroslav Ferenčík 

        Člen výboru SSŠLB 

 


