
Zápisnica z plenárnej schôdze SSŠLB, Starý Smokovec 8.6.2018 
 
Program 
 
1. Agenda SSŠLB, IASP a EFIC -Kulichová  
2. Hospodárenie - Salamonová   
3. Informácie hl. odborníka - Hasarová 
4. Vzdelávanie – Martuliak 
5. Sekcia intervenčnej algeziológie - Rapčan  
6. Informácie zo sekcie algeziologických sestier 

     
 
Plenárna schôdza SSŠLB sa konala v rámci XXVI. Slovenských dialógov o bolesti v Starom Smokovci  a zúčastnilo 
sa na nej 43 členov. 
 
1. Agenda SSŠLB, IASP a EFIC -Kulichová  
Meeting EFIC council, ktorý sa uskutoční v Bruseli. 
4.-7.9.2019 sa uskutoční Europský kongres o bolesti vo Valencii.EFIC žiadala spropagovať na stránkách spoločností. 
Uskutočnili sa voľby do IASP. 
 
2. Hospodárenie - Salamonová   
Predniesla správu o hospodárení našej spoločnosti za rok 2017, podklady boli poskytnuté zo SLS. Za rok 2017 sme 
boli ziskoví, tým že si organizujeme vlastné kongresy , hospodársky výsledok je pozitívny. 10% celého zisku za každý 
rok tvoria členské príspevky. Sú možnosti vzdelávania pre mladších kolegov, zistí možnosti. Výborom bolo schválené, 
že aktívní účastníci na kongrese v zahraničí, budú mať uhradené náklady. Na domácich kongresoch prvý autor 
prednášky nebude hradiť kongresový poplatok. 
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. 
 
3. Informácie hl. odborníka – Hasarová 
Informovovala o vymenovaní nových krajských odborníkov. Predniesla informácie o novom katalógu výkonov. 
Registračné listy výkonov, pre nový katalóg, boli ukončené odovzdané na MZd. Pracuje sa na finančnom ohodnotení 
výkonov. Ceny robí Inštitút pre zdravotnú politiku. Pri ošetrení 20 pacientov na deň je potrebné rozšíriť sieť 
ambulancii, Inštitút má za úlohu podať informáciu pre MZ financií, koľko je potrebné navýšiť financie pre poisťovne. 
Počat pričlenených algeziologických kódov 046- je 74. Legislatívne nariadenie vlády určuje počet ambulancii-14. 
Máme zazmluvnených 27 (podľa prepočtu úväzkov). Je potrebné dopočítať ešte 14 lekárskych miest. Pre NCZI bude 
rozšírený dotazník na štatistiku. Zúčastnila sa na MZd kvôli cenám.  
V prípravujú sa štandardné, diagnostické a terapeutické postupy.  
Vyzýva k aktivite mladších kolegov. Návrh na vznik časopisu našej spoločnosti. 
 
4. Vzdelávanie – Martuliak 
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 hodnotí. 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. 
 
5. Sekcia intervenčnej algeziológie - Rapčan  
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 MZd, je v jednaní s Doc. MUDr. Slezákovou. Ak by návrh bol schválený, 
skúška by sa vykonávala pod katedrou Algeziológie. Bola by k tomu potrebná akreditácia.   
 
6. Králiková- Pozvánka na Československé dialógy o bolesti, ktoré sa uskutočnia  
4.-6.10.2019 v hoteli Horizont Stará Lesná.  
 
Starý Smokovec 8.6. 2018                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  
                                                                                             člen výboru SSŠLB 
 


