
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 1.2. 2018 – Martin  

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.- ospravedlnená  

7. Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 

8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková – ospravedlnená  

9. MUDr. Eva Salamonová   

10. MUDr. Alena Šujanová   

 

 

Hostia: 

MUDr. Dagmar Bodáková MBA 
 

PROGRAM: 

1. D.Bodáková I. Martuliak, D.Broďáni, M.Kulichová:  stav príprav XXVI. Slovenských 

dialógov o bolesti,ktoré sa budú konať 8.-9.júna 2018 v Grand Hotel Bellevue v Hornom 

Smokovci 

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

3. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára,  

4. D. Hasarová:  agenda hlavného odborníka 

5. I. Martuliak:  agenda prednostu kliniky 

6. H. Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie,  

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

 

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

 

1. Výbor odsúhlasil vyjadrenie, stanovisko odbornej spoločnosti k doplatkom 

Buprenorfínu.  

 

2. D.Bodáková    – informovala o stave príprav XXVI. Slovenských dialógov o bolesti, 

ktoré sa budú konať v dňoch 8.-9. jún 2018. Pozývacie listy firmám boli odoslané,  Jedná 

aj so SLS,  namiesto Ing. Bielikovej pride na kongres p. Kurucová, ktorá ju zastúpi v jej 

neprítomnosti. Ubytovanie rezervovavané.  

Martuliak- informoval o časovom rozvrhu kongresu. Kongresový poplatok zahŕňa 

certifikát, kredity a materiály z kongresu. Výbor schválil doplatky za disukusné forum 

10€, obed 7€. Hlavná téma kongresu: Excelentná edukácia, na úvod- Martuliak, Kulichová 

30 minút. 

Broďáni – registrácia na dialógy je otvorená. Informácie, dôležité termíny sú uverejnené 

na stránke SSŠLB. Certifikáty a menovky – vytlačí Broďáni, Postery – rozmery 100x90 

 

3.  M. Kulichová: informácia o agende SSŠLB, IASP a EFIC. Aktivita IASP – svetový rok 

boja proti bolesti – venovaný edukácii. EFIC- prišiel list od sekretára EFICU – chce 



realizovať telekonferencie, prezident EFIC má záujem navštíviť každú krajinu. V r. 2019 

kongres EFIC je vo Valencii. Požadujú informácie o činnosti našej spoločnosti.  

21.-22.apríl 2018 uskutoční sa druhá časť europského diplomu, ďalej sú aktuálne školy 

bolesti.  

Odsúhlasila úhradu faktúry  za časopisy „Bolest“ 660€. Materiál o DRG odoslala p. 

Mistríkovej.   

 

4.  E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára, Členské do IASP uhradené.  

 

5. Hasarová – agenda hlavného odborníka. Práce na registračných listoch boli 

pozastavené. Práve dnes došla informácia, ža dá sa pracovať na registračných listoch 

kataĺogu výkonov. Na Slovenské dialógy o bolesti pripraví prednášku o 

novopripravovanom katalógu výkonov.  

 

6. 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 + 

prihlásiť ďalšie zaujímavé kazuistiky.   

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

 

7. Jakubíková- agenda predsedníčky paliatívnej sekcie - bez informácii 

 

8. Všetci členovia výboru- komunikácia priebežne mailom. Broďáni- informácie o 

odoslaní štatistiky za rok 2017. 

 

Martin  1.2.2018                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

                                                                                             člen výboru SSŠLB 

   

 
 


