
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 7.06. 2018 – Starý Smokovec  

Prítomní: 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD. 

2. MUDr. Stanislav Fabuš –ospravedlnený 

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. Dagmar Bodáková MBA 

MUDr. Robert Rapčan PhD.  
 

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. R. Rapčan:Agenda predsedu sekcie invazívnej algeziológie 

8. J.Snopková: Agenda predsedníčky sekcie algeziolických sestier 

9. M.Kulichová:program plenárnej schôdze  

10. MUDr. Eva Vivodová aktuálne informácie o katalogizácii z MZd 

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

 

1. D.Bodáková    – informovala o stave príprav XXVI. Slovenských dialógov o bolesti. Otvorenie kongresu 

je plánované o 9,00hod. Registrácia od 8,00hod. Na úvod otvorenia Slovenských dialógov o bolesti bude 

prítomný riaditeľ nemocnice Galanta s námestníčkou, mali by byť na otvorení dvaja zástupcovia z holdingu. 

Diskusné forum alegeziológov je plánované na 20,00 hod večer  

 

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

Informovala o podpísaní faktúr za akciu v Dixone, Bellevue. Výbor schválil uhradiť cstovné náklady na 

meeting EFIC council, ktorý sa uskutoční v Bruseli. Informácie o programe výboru. 

4.-7.9.2019 sa uskutoční Europský kongres o bolesti vo Valencii. EFIC žiadal spropagovať na stránkách 

spoločností. Uskutočnili sa voľby do IASP. 

 

 

3.  E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára, Informácia o hospodárení, pripravila finančnú správu za 

minulý rok, ktorý bol pre spoločnosť ziskový. Informovala o úhrade zahraničných kongresov.  

Výbor odsúhlasil oslobodiť od kongresového poplatku 1. Autora prednášky (lekár/sestra).  

V prípade prihlásenia prednášky na náš kongres algeziologickou sestrou zo slovenského pracoviska táto ako 

1.autorka nebude platiť ani kongresový poplatok a výbor SSŠLB jej zaplatí aj ubytovanie v mieste konania 

kongresu. 

 

 

4.Hasárová:  agenda hlavného odborníka 



a) informácie o katalógu výkonov -je ukončený a vytlačený 

b) sieť ambulancií - 8.6.2018 sa bude konať porada na MZd, Inštitút zdravotníckej politiky spolupracuje s 

MZd, legislativa dovoľuje len 14 kódov odborností, vydaných bolo 74 algeziologických  kódov. 

Navrhovaných je na 100 000 ľudí- čo by malo byť 23 ľudí na deň. Doteraz je v sieti 53 ambulancii. Počet 

pacientov závisí na počte za rok 2016, kde bolo 93 000 ľudí čo znamenalo 15 ľudí/deň. V pláne je doplniť 

18 ambulancii na celý úväzok. 

Počet ambulancii – hlásených Dr. Broďánimu je 42, na ten počet 27,5 lek. miesta. 

Bratislava na 1,5 (4 plánovane miesta, 7 ambulancii) - majú úväzok 6,0.  

Nitrianský kraj má 0,6 algeziologického miesta 

c) tento mesiac by sa mali spustiť štandardné terapeutické postupy (pre Algeziológiu) 

V apríli sa uskutočnilo školenie, niektoré odbory majú už niečo vyriešené. Náš odbor bude prejednávaný v 

júli. 

  

5. Martuliak – agenda prednostu kliniky 

a) informácie o Dni kliniky algeziológie, ktorý sa konal v Dixone v Banskej Bystrici.  

b) vdelávanie-  v jeseni 2018 budú  atestácie z Algeziológie. Budú atestovať 4-5 kolegovia.  

c) vyzýva na väčšiu aktivitu algeziológov v práci v odbore a pre odbor, hlavne z radov mladších kolegov. Je 

potrebné angažovať sa pre rozvoj nášho odboru v klinickej praxi, ale aj v práci vo Výbore SSŠLB, v oblasti 

pedagogiky a vedy, prednášok a publikovania, získavania vedeckých a pedagogických hodností. Odporúča 

zvýšiť si úväzok na algeziologických pracoviskách na úkor anestézie. Podobne odporúča zvážiť otvárať 

lôžkové algeziologické pracoviská (Oddelenie chronickej bolesti), ktoré môžu byť na rozdiel od 

ambulantných pracovísk významne ziskovejšie, stačí cca 6 lôžok (2 izby) na 1 lekára. 

 

6. Jakubíková- agenda predsedníčky paliatívnej sekcie  

Informácia o plánovaných medzinárodných odborných   podujatiach: medzinárodný kongres paliatívnej 

starostlivosti v októbri 2018, Montreal, Canada, vzdelávací kurz Education in Palliative and End of life 

Care, september 2018, Illinois uverejnené na našej web stránke. 

 

7. Rapčan - Informácie o registračných listoch pre výkony v intervenčnej algeziológii 

Vypracovali 11 výkonov z intervenčnej algeziológie 

Uvažujeme o certifikovanej skúške z odboru intervenčná algeziológia ako subšpecializácii nad špecializačný 

odbor Algeziológia. Príprava by trvala 1 rok. Je potrebné schváliť Výborom SSŠLB návrh na Minimálny 

štandard pre certifikačný študijný program v odbore Intervenčná algeziológia. Táto certifikácia by musela 

byť schválená MZ SR, ... 

 

9. Snopková – snaží sa udržať sekciu algeziologických sestier 

Tiež sa prikláňa k motivovaniu sestier na aktívnu účasť.  

 

11. Všetci členovia výboru- komunikácia priebežne mailom. 

Výbor odsúhlasil program plenárnej schôdze, ktorá sa uskutoční 8.6.2018 po skončení odborného 

program. 

 

Starý Smokovec 7.6. 2018                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

                                                                                             člen výboru SSŠLB 

   

 
 


