
Zápisnica zo zasadnutia výboru SSŠLB dňa 1.12.2017 v Martine 

Prítomní:  

MUDr. Stanislav Fabuš 
MUDr. Miroslav Ferenčík 
MUDr. Darina Hasarová 
MUDr. Marta Kulichová, CSc.  
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.  
MUDr. Ľubomíra Nemčíková  
MUDr. Eva Salamonová  
 
Hosť:   
MUDr. Dagmar Bodáková, MBA  
 
Ospravedlnení: 
 
MUDr. Dušan Broďáni, PhD.  
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.  
MUDr. Alena Šujanová 
 

PROGRAM: 

1. M. Kulichová: informácia o agende SSŠLB, IASP a EFIC  
2. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára – členské IASP,  
3. I. Martuliak:  agenda prednostu kliniky 
4. D.Hasarová: agenda hlavného odborníka 
5. H. Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie,  

6. D. Bodáková,  D. Broďáni, M.Kulichová:  stav príprav XXVI.  Slovenských dialógov o bolesti, ktoré sa 

budú sa konať 8.-9. júna 2017 v Grand Hotel Bellevue v Hornom Smokovci 
7. Všetci  členovia výboru:  problémy komunikované elektronicky, čo je potrebné riešiť 
8. Plán zasadaní výborov na rok 2018 

 

Výbor SSŠLB sa stretol na svojom riadnom zasadaní a bol uznášaniaschopný. 

1. Kulichová 

- na základe požiadaviek ÚDZS bol zaslaný návrh na ďalšieho konzultanta za odbor Algeziológia, 

navrhnutá je MUDr. Ľubomíra Nemčíková 

- odsúhlasené preplatenie posledných faktúr za  Čs. dialógy o bolesti v Banskej Bystrici 

- firma TEVA uhradila sponzorské za inzerciu na našej webstránke, má záujem o inzerciu na obdobie 

1-6/2018 

- EFIC má záujem o prácu mladších algeziológov ako dobrovoľníkov pri projektoch EFICu, zatiaľ sa 

prihlásili- Ferenčík, Morávková 

2. Salamonová 

Na rok 2018 bude uhradené členské do IASP pre: Kulichová, Fabuš, Salamonová, Nemčíková,  

Broďáni, Martuliak, Hasarová, Šujanová, Jakubíková, Ferenčík, Geistová, Morávková, Bodáková. 



3. Martuliak- elektronicky 

Dňa 20.4.2018 sa bude konať 11. deň kliniky algeziológie, v Banskej Bystrici,  hotel Dixon, hlavná 

téma: Diagnostika a liečba bolestí hlavy 

V jesennom termíne 2018 neboli termíny atestácie   v odbore, najbližšie plánované atestácie na jar 

2018.  

4. Hasarová 

- vypracovala zoznam diagnóz pre tvorbu štandardných diagnostických postupov za odbor 

Algeziológia  

- podaný návrh výkonov do nového katalógu, po pripomienkovaní MZSR ostalo cca 20 výkonov 

- pracuje s kolegami Kulichovou, Salamonovou, Šujanovou a Ferenčíkom na registračných listoch, 

ktoré majú význam pri budúcom finančnom ohodnotení výkonov, termín dokončenia- december 

2017 

5. Jakubíková 

Výbor odsúhlasil úhradu členského do EAPC na rok 2018 pre 3 členov výboru, ktoré zabezpečuje 

kolektívne členstvo všetkým členom SSŠLB, stačí sa elektronicky prihlásiť cez web.stránku EAPC. 

10. World research congress of EAPC sa bude konať  24.-26.mája 2018 v Berne, Švajčiarsko. 

6. Bodáková 

XXVI. Slovenské dialógy o bolesti sa budú konať 8.6. -9.6.2018 v Hornom Smokovci, Grandhotel 

Bellevue, požiada Ing. Bielikovú o zriadenie podúčtu na účastnícke poplatky, osloví farmaceutické 

firmy  ohľadom  sponzorstva,  pripraví návrh  čas.harmonogramu. Počíta sa s aktívnou účasťou sekcie 

invazívnej algeziológie, paliatívnej sekcie a sekcie  algeziologických sestier. Bude sa riešiť možnosť 

tlače abstraktov ako supplementa časopisu.  Výbor rozhodol, že účastnícke poplatky  ostávajú 

nezmenené ako pri predchádzajúcich slovenských dialógoch,  posledný termín na prihlásenie k 

aktívnej účasti a na zaslanie abstraktov je 30.4.2018. 

7. Všetci 

Rozdelené úlohy vrámci prípravy registračných listov medzi členov výboru, ktorí na nich pracujú   

8.  Plán zasadaní výboru SSŠLB na rok 2018 

2.február- Martin, 20.apríl - Banská Bystrica , 7.jún - Vysoké Tatry, 12.október- Martin, 7.december-  

Martin 

 

v Martine, 1.12.2017      zapísala 

        MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD. 

        člen výboru SSŠLB 


