
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 4.10. 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.  

7. Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 

8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková 

9. MUDr. Eva Salamonová   

10. MUDr. Alena Šujanová   

 

Hostia: 

MUDr. Tatiana Geistová 

MUDr. Róbert Rapčan - neprítomný  

Jana Snopková 
 

PROGRAM: 

1. T. Geistová, I. Martuliak, D.Broďáni:  stav príprav XIX. Československých dialógov 

o bolesti, aktuálny stav, úvodná ceremónia, odmenení.  

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

3. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára, informácia o hospodárení. 

4. D. Hasarová: agenda hlavného odborníka 

5. I. Martuliak: agenda prednostu kliniky 

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

- verzia 

7. H. Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie,  

8. R. Rapčan: agenda predsedu sekcie invezívnej algeziológie 

9. J. Snopková: agenda predsedníčky sekcie algeziologických sestier 

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

11. M. Kulichová: program plenárnej schôdze 

 

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

 

1.  T. Geistová – informácie o kongrese. Zahájenie 5.10.2017 o 9. hod. Informovala o 

pozvaných hosťoch, otváracom ceremoniáli, po úvodnom ceremoniáli ocenenia. Mediálny 

partner je RTVS – budú počas celého kongresu. 

D. Broďáni- informoval o registrácii- je zaregistrovaných 228 lekárov, 46 sestier, ostatní do 

50 ľudí. Bol problem s registráciou, mnohí sa registrovali na poslednú chvíľu, alebo vôbec 

nie. 

I. Martuliak- Informácie o rozmiestnení stánkov. Informácie o plánovaných blokoch 

prednášok v jednotlivé dni kongresu.    

J.Snopková- informovala o sekcii algeziologických sestier. Uskutočnili sa voľby do sekcie 

sestier, je 36 sestier, volili výbor sekcie. Na kongres je prihlásených 7 prednášok. 

Prihlásených je 45 sestier. Za kongres je 15 kreditov a za aktívnu účasť 10 kreditov. 

 



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

a) Kalendár podujatí:  

Deň kliniky Algeziológie sa uskutoční 20.4.2018 v Banskej Bystrici 

XXVI. Slovenské dialógy o bolesti sa uskutočnia 8.-9. jún 2018 v Grand Hoteli Bellevue, 

Starý Smokovec, Vysoké Tatry. 

Česko-Slovenské dialógy o bolesti – október 2018-Praha 

b) Z úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prišla požiadavka, potrebujú odborného 

konzultanta za náš odbor, ktorý by vypracovával posudky. Zatiaľ je Kulichová. ÚZDS chce 

viacerých odborníkov. Výbor odsúhlasil Nemčíkovú.    

c) za výbor odsúhlasila výkony, ktoré boli predložené predsedom katalogizačnej komisie –. 

Hasarovou 

d) podpísala faktúry za deň kliniky Algeziológie a Čc. dialólógy 

e) prebehlo jednanie s odbornými partnermi, Mgr. Petra Babjaková za TEVU, požiadavka 

bola odoslaná na SLS, zatiaľ nie je odpoveď 

f) zúčastnila sa v Kodani zasadnutia EPF – EFIC, kde bol zvolený nový board, prezident Bart 

Morlion (Belgicko), čestný sekretár Brona Fullen (Írsko), čestný pokladník Elon Eisenberg 

(Izrael), board bol rozšírený o ďalších dvoch členov Magdalena Kocot Kepska (Poľsko)  

a Thomas Tolle (Nemecko).  

XI. EPF – EFIC sa uskutoční 4.-7.9.2019 vo Valencii, Španielsko 

Téma EYAP/GYAP 2018: „Edukácia v liečbe bolesti „ 

Téma EYAP/GYAP 2019: „Bolesť u najzraniteľnejších“(deti, starí ľudia, chorí na 

Alzheimerovú chorobu). Rok boja proti bolesti stále začína 1.1. a končí 31.12. 

Vyšli sylaby pre europsky diplom. 

SIP sa toho roku uskutočnil na Malte vo Valette.  

Budúci IASP  kongres uskutoční 12.-16.9.2018 v Bostone – USA. 

 

3.  E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára, informácia o hospodárení 

Informovala o hospodárení v r. 2016, náklady a zisky z odborných akcií. Najväčšia položka je 

časopis Bolest. Uviedla aj informácie, o problémoch s distribúciou časopisu. Úhrada za 

časopis bola odoslaná a nedošlo toľko kusov, koľko bolo uhradených. Opakovanými 

telefónnymi intervenciami do redakcie, došlo k náprave. Ale aj tak oneskorene dostávame na 

Slovensko tento časopis.  

Výbor schválil a odsúhlasil úhradu nákladov členom výboru pri práci pre spoločnosť.  

 

4. Hasarová – 29.6.2017  zúčastnila sa stretnutia katalogizačných  komisií na MZd. Niektoré 

výkony z odboru Paliatívna medicína, nám z uvedeného odboru kolegovia nedovolili uviesť. 

Existuje metodický pokyn, ktorý platí na prechodné obdobie do r.2021, kde je uvedené, že 

paliatívna starostlivosť sa rozširuje aj na algeziológov, čiže výkony z odboru Paliatívna 

medicína môžu vykonávať aj algeziológovia. 

Proti rehabilatačným testom, ktoré sme mali uvedené v katalógu, vystúpila rehabilitačná 

spoločnosť. Vytvorili sme si 4 nové testy. Momentálne katalóg výkonov je už uzatvorený.  

Od septembra začína 2. fáza. Každý výkon musí mať registračný list. Tlačivo registračného 

listu je uvedené na stránke VšZP.  Máme asi 25 výkonov, pre ktoré bude potrebné registračné 

listy vypracovať.  Registračný list obsahuje asi 4 listy, pre jeden výkon. Nahlásila členov 

výboru, ktorí sa budú podieľať na vypracovaní registračných listov jednotlivých výkonov.   

Informovala, že 1.8.2017 obdržala z MZd menovací dekrét na post hlavného odborníka pre 

odbor Algeziológia.  

 

5. Martuliak – agenda prednostu kliniky 



a) informácie o dni kliniky Algeziológie. Uskutoční sa 20.4.2018 hlavná téma “Bolesť hlavy”. 

Oslovil špecialistov – 2 neurológov, fyziatra, za náš odbor – Kulichovú, Venglarčík- 

intervenčné techniky, Králiková – akupunktura, Voleková- kazuistiky.  

b) vdelávanie- v jarnom termíne sa uskutočnia atestácie z odboru Algeziológia.  

V  III. ročníku prípravy je 9 lekárov, v II. ročníku prípravy sú  3 lekári, v I. ročníku prípravy 

je 6 lekárov.   

 

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

verzia 

Informoval o testovaní – pre MKCH. Venoval sa prekladom materiálov. Do IASP odoslal 

preložený material o pooperačnej bolesti a taktiež materiál o orofaciálnej bolesti. Info stánok 

na kongrese EFIC v Kodani - prezentácia našej spoločnosti. Informoval o materiáloch, ktoré 

boli v stánku. Prezentácia bola pozitívne hodnotená. Materiály sú dostupné k nahliadnutiu aj 

teraz na kongrese v Banskej Bystrici. 

 

7. Jakubíková- agenda predsedníčky paliatívnej sekcie, 

V júni sa uskutočnil europsky kongres Paliatívnej medicíny. V septembri sa uskutočnila 

konferencia v Nitre k výročiu založenia hospicu. 

 

Plenárna schôdza sa uskutoční 5.10.2017, výbor shcválil program plenárnej schôdze.  

 

 

Banská Bystrica  4.10.2017                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

                                                                                             člen výboru SSŠLB 

   

 
 


