
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 12.10. 2018 – Martin  

Prítomní: 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD.-ospravedlnený 

1. MUDr. Stanislav Fabuš 

2. MUDr. Miroslav Ferenčík 

3. MUDr. Darina Hasarová  

4. MUDr. Marta Kulichová, CSc. 

5. MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.  

6. Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 

7. MUDr. Ľubomíra Nemčíková   

8. MUDr. Eva Salamonová  - ospravedlnená 

9. MUDr. Alena Šujanová   

 

 

Hostia: 

MUDr. Valéria Králiková 
 

PROGRAM: 

1. V.Králiková:  stav príprav XXI. Česko-slovenských dialógov o bolesti, ktoré sa budú konať 3.-5.10. 

2019. 

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

3. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára, , informácia o hospodárení – elektronicky, navrhnúť členov 

do IASP 

4. D. Hasarová:  agenda hlavného odborníka 

5. I. Martuliak:  agenda prednostu kliniky 

6. H. Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie,  

7. Všetci členovia výboru: aktuálne   problémy  

 

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

 

1. V. Králiková    – informovala o stave príprav XXI. Česko-slovenských dialógov o bolesti, ktoré sa budú 

konať v dňoch 3.-5.10. 2019. Miesto konania kongresu Hotel Horizont Stará Lesná. Hotel ma kapacitu pre 

250 ľudí. Informovala o priestoroch, kapacite, ubytovacích kapacít je dosť. 

Kulichová – upresniť kapacity-  prednášková miestnosť, ubytovacie kapacity.  

- Zabezpečiť ubytovanie pre výbor -10 členov + prezidentovi českej spoločnosti 

- Účastníci si rezervujú ubytovanie sami 

- Kongresový poplatok ostáva rovnaký ako r.2017 v Banskej Bystrici- 

Kulichová- oficiálnym partnerom SSŠLB je TEVA, majú logo na našej oficiálnej stránke. Do konca roku 

2018 je aj Mundipharma, od nového roku 2019 nie.  

- Túto akciu je potrebné nahlásiť na SLS, nakoľko sa  robí program akcii na budúci rok. 

 

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

-zúčastnila sa EFIC výboru v Bruseli v júni 2018,  

- je rozšírená kancelária EFICu,  má nové priestory v Bruseli, vlastný 4- členný tým bude organizovať EFIC 

– kongresy. Najbližší EFIC kongres sa bude konať v septembri 2019 vo Valencii, informácia je na našej 

webovej stránke. 

- informovala o výsledku volieb EFIC- boardu. Súčasná tajomníčka Brońa Fullen z Írska, je budúcou 

prezidentkou od r. 2020, odbornosťou je fyziatrička - bola zvolená 31 hlasmi, 6 sa zdržalo hlasovania, 5 bolo 

proti. 

EFIC  kongres v roku 2021 bude b Dubline. 

Následne rozoberali problémy jednotlivých národných spoločností: financovanie, vzdelávanie, 

usporadúvanie kongresov.  

TEVA ostáva jediný oficiálny partner SSŠLB na rok 2019. Odsúhlasila aj úhradu faktúr.  



 

3.  E. Salamonová: agenda vedeckého sekretár – cez mail:  

Clenský poplatok do IASP na rok 2019 - Kulichová, Fabuš, Salamonová, Nemčíková,  Broďáni, Martuliak, 

Hasarová, Šujanová, Jakubíková, Ferenčík, Geistová, Morávková, Králiková. 

Výbor odsúhlasil odmeny za prácu vo výbore a pre organizátorov kongresov, odborných podujatí, 

poriadaných SSŠLB, podľa platných zaužívaných pravidiel, schválených už v minulosti výborom SSŠLB. 

 Ferenčík zastupoval aj predsedu SSŠLB na jednotlivých podujatiach na IASP kongrese v Bostone, výbor 

odsúhlasil uhradiť mu letenku, ubytovanie, kongresový poplatok 

 

4. Hasarová – agenda hlavného odborníka 

-informovala o novom katalógu výkonov, našich výkonov by malo byť asi 56-60? 

Informovala o aktuálnom stave diagnostických a terapeutických štandartných postupoch- 

okruhy:  chronická nádorová bolesť, chronická nenádorovoá bolesť, chronická viscerálna bolesť, chronický 

komplexný bolestivý regionálny syndrome, chronická fibromyalgia, chronická pooperačná bolesť, akútna 

pooperačná bolesť 

Pri stanovovaní štandardov je potrebné brať do úvahy  klasifikáciu chorôb. 

Je potrebné prihlásiť sa na stránku IMUTHES. Štandartný postup sa vypracuváva schémy, má 22 bodov.  

Dostala mail z MZd- do vyhlášky chceli vybrané dg. pre potreby lekárov RZP. 

 

5. Martuliak – agenda prednostu kliniky 

a) informácie o dni kliniky Algeziológie bude sa konmať 26.4.2019 o 14,00 hotel Dixon 

-schválené výborom- zaradiť prednášku: Dokumentácia na ambulancii bolesti, aktualizácia dokumentov, 

skórovacie systémy.  

b) vdelávanie-  atestácie sú plánované – jar 2019- týždeň pred Veľkou nocou 

jeseň 2018- atestácie sa uskutočnia 30.11.2018- atestovať budú MUDr. Kubiš a MUDr. Krivjanský 

c) Návrh procesu na intervenčnú algeziológiu zašlú na MZd  Doc. MUDr. Slezákovej 

 

6. Jakubíková- agenda predsedníčky paliatívnej sekcie 

23.-25.52019 sa uskutoční kongres EAPC v Berlíne. Dostala ponuku byť independend reviewer pre EAPC 

kongres v Berlíne. 

-výbor odsúhlasil úhradu EAPC členského pre 3 ľudí: Kulichová, Jakubíková, Dančíková 

 

7. Všetci členovia výboru- komunikácia priebežne mailom. 

Ferenčík sa zúčastnil sa IASP kongresu v Bostone - bol na stretnutí prezidentov  jednotlivých členských 

spoločností a oslave 25. Výročia založenia EFICu. 

Hlavnou témou kongresu bola opiátová kríza. Dôraz sa kládol na komunikáciu edukáciu pacienta. Pripraví 

správu z kongresu skompletizovať a uverejní na web stránku našej spoločnosti  

 

 

Martin  12.10. 2018                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

                                                                                             člen výboru SSŠLB 

   

 
 
 


