
Zápisnica z plenárnej schôdze SSŠLB, Banská Bystrica  5.10.2017 . 
 
 
Program 
 
M. Kulichová: informácia o agende SSŠLB, IASP a EFIC  
E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára, informácia o hospodárení. 
D. Hasarová:  agenda hlavného odborníka 
I. Martuliak:  agenda prednostu kliniky 
 
 
Plenárna schôdza SSŠLB sa konala v rámci XXV. Slovenských dialógov o bolesti 
v Banskej Bystrici  a zúčastnilo sa na nej 54 členov. 
 
1. Na úvod pozvala všetkých prítomných  MUDr. Bodáková na nasledujúce XXVI. 

Slovenské dialógy o bolesti, ktoré sa budú konať 8.-9.jún 2017 V Grand Hoteli 
Bellevue v Starom Smokovci, Vysoké Tatry.  
 

2. Kulichová úvodom oboznámila s programom plenárnej schôdze. 
M. Kulichová: informácia o agende SSŠLB, IASP a EFIC. 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. 
 
2.    E. Salamonová – správa o stave hospodárenia. 
Informovala o hospodárení v r. 2016, náklady a zisky z odborných akcií. K 
31.12.2017 hospodárenie s pozitívnym výnosom. Výnosy sú prevažne z nami 
organizovaných odborných akcii, členských príspevkov a partnerských firiem. 
 
3.  Hasarová :  agenda hlavného odborníka 
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.   
 
4.  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.   
Kládol dôraz na vzdelávanie na zmeny zo strany SZU prísnejšie kritéria v príprave na 
atestáciu.  
 
 
Banská Bystrica   5.10.2017                                     Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  
                                                                                               člen výboru SSŠLB 


