
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 20.04. 2018 – Banská Bystrica
Prítomní:

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD.

2. MUDr. Stanislav Fabuš

3. MUDr. Miroslav Ferenčík

4. MUDr. Darina Hasarová - ospravedlnená

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. Dagmar Bodáková MBA

 
PROGRAM:

1. D.Bodáková I. Martuliak, D.Broďáni:  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, , informácia o hospodárení.

4. D. Hasarová:  agenda hlavného odborníka

5. I. Martuliak:  agenda prednostu kliniky

6. H. Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie,

7. D.Broďáni-štatistika

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

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

1. D.Bodáková   – informovala o stave príprav XXVI. Slovenských dialógov o bolesti, ktoré
sa budú konať v dňoch 8.-9. jún 2018. Informovala o aktuálnom počte prihlásených firiem,
ubytovanie  pre výbor je zabezpečené. Otvorenia Slovenských dialógov o bolesti sa zúčastnia
 generálny riaditeľ, medicínsky riaditeľ a riaditeľ nemocnice Galanta. Je dohodnutá aj
sesterská sekcia. Zatiaľ  k 20.4.2018 je prihlásených 20 lekárov a 6 sestier. Všetky dôležité
termíny sú uvedené na stránke pain.sk, kde sú informácie o kongrese.

 
2.  M. Kulichová: informácia o agende SSŠLB, IASP a EFIC
Výbor schválil uhradiť náklady na EFIC council v Bruseli.
Prezentovala  IASP statement of opioids (február 2018) a odporučenie European Pain
Federation paper on appropriate opioid use in chronic pain management (2016). Lekári
nešpecialisti bez konzultácie e s algeziológom by nemali predpisovať vyššie dávky ako



ekvivalent morfínu 120 mg/deň. U nenádorovej bolesti by mali byť opioidy indikované - len
pri zlyhaní ostatnej liečby. Na základe týchto dokumentov by bolo vhodné vypracovať
spracovať štandardné postupy aj pre SR.  
E. Salamonová ragovala, že sa 19.4.2018 zúčastnila konferencie o štandardných postupoch,
ktorá sa konala v Bratislave. Dali by sa použiť algoritmy EFIC, ale je ich potrebné
prispôsobiť na lokálne pomery.  Niektoré odbory už majú vypracované štandardy, menšie
odbory ich budú vypracovávať teraz. Bude prístup aj k literatúre.
Kulichová- informácia o kongrese v Bostone, ponúkajú spoločnostiam možnosť  mať
informačný stánok, potrebné poslať prihlášku do 27.4.2018.
Odsúhlasila úhrady niektorých faktúr.
Výbor odsúhlasil garanciu seminára, poriadaného MUDr. Przewlockim na tému „invazívne
techniky“ našou spoločnosťou.

 
3.  E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára, informácia o hospodárení.
Podala návrh z financií SSŠLB hradiť cestovné náklady a kongresové poplatky na europské
kongresy vybraným členom.

 
4. Martuliak – agenda prednostu kliniky
a) informácie o dni kliniky Algeziológie.
b) vdelávanie-  19.4.2018 boli atestácie z Algeziológie. Atestovali 4 kolegyne z Bratislavy,
 Michaloviec, Trenčína a Žiliny,

 
5. Jakubíková- agenda predsedníčky paliatívnej sekcie
Informácie o hromadnej registrácii.
Členovia sekcie Paliatívnej medicíny, ktorí sú prihlásení majú znížené kongresové poplatky.
V máji 2018 sa koná kongres Paliatívnej medicíny v Berne.
Salamonová- 23.4.2018 v prílohe SME bude mať článok o bolesti

 
6. Broďáni- informácie o štatistike
Stále chýbajú data z niektorých ambulancií - Volnárová –Malacky, Kleisner – Nitra, Štefan-
Vranov nad Topľou.
Zoznam ambulancii bol naposledy aktualizovaný včera – t.j. 19.04.2018. Kontaktoval NCZI –
ohľadom opiátových receptov- odpoveď: bude vytvorený e-recept, ktorý sa bude musieť
vytlačiť 3x.

 
7. Všetci členovia výboru- komunikácia priebežne mailom.

 
Banská Bystrica  20.4. 2018                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová 
                                                                                            člen výboru SSŠLB
 

 
 
 


