
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 7.12. 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.-ospravedlnený 

8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková   

9. MUDr. Eva Salamonová   

10. 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. SLS boli pridelené variabilné symboly pre lekárov a sestry. Informovala o 

doposiaľ prihlásených firmách, TEVA a Krka majú záujem byť bronzový sponzor. Firma 

Pasque-vitamín C chcú mať prednášku. 

Kulichová –doporučuje osloviť p.Kurucovú zo SLS ako referenta pre dialogy 

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

Rapčan a Snopková.Vo štvrtok naplánovať plenárnu schôdzu , spoločenský večer – piatok.  

 Osloviť Doc.MUDr. Kolářa ohľadom workshop, zistiť podmienky, cenu.  

- Účastníci si rezervujú ubytovanie sami 

- Zmena kongresových poplatkov kongresový poplatok Lekári-členovia SSŠLB do 

31.7.2019-100 eu, nečlenovia SSŠLB-125 eu. Od 1.8.2019-lekári členovia SSŠLB-

125 €, nečlenovia 145 €, 

- Poplatky pre sestry- členky-do 31.7.2019- 20 €, nečlenky-30 €,  od 1.8.2019 –členky-

30 €, nečlenky – 40 €,  

- Servírované obedy – 8 €,  



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

konca roku 2018 je aj Mundipharma. 

 

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

EFIC – rozšíril kanceláriu, bude organizovať kongresy sám, nechcú dávať firmám robiť 

- ponúka, že členovia môžu maťz toho nejaký doscount- požadujú od členských štátov 

elektronické databázy členov spoločnosti, aby mohli priamo komunikoať. Zatiaľ majú 

databázy členov  - Česi, Švajčiari, Ukrajinci, Belgičania, ostatní nie 

Salamonová- bude kontaktovať SLS ohľadom elektronickej databázy a ohľadom poskytnutia 

tejto databázy EFICu, osloví p. Mistríkovú. 

Zo SACME prišiel list, je potrbené odoslať návratku na zástupcu z nášho výboru- návratku 

odošle za seba Salamonová.  

Termíny výborov na rok 2019: 15.2.2019 MT, 26.4.2019 BB, 14.6.2019 MT, 2.10.2019 SL, 

6.12.2019  MT.  

 

3.  E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára 

Členský poplatok do IASP na rok 2019 - Kulichová, Fabuš, Salamonová, Nemčíková,  

Broďáni, Martuliak, Hasarová, Šujanová, Jakubíková, Ferenčík, Geistová, Morávková, 

Králiková. 

 

4. Hasarová – agenda hlavného odborníka 

-informovala o komunikácii so S. Matuškovou  (STADA) ohľadom platby liekov, poslala list 

na MZd. Ministerka návrh zamietla. 

-dopolnila registračných listov ďalší výkon zvodová anestézia nervu na prste ruky a nohy- 

odoslané 

-došiel mail ohľadom štandardných postupov od p. Boku 

- je potrebé sa nahlásiť p. Bokovi, zistiť prístupový kód, heslo, robí sa v programe 

ALVESCO-  

 

5. Broďáni- oslovil výbor -potrebné porozmýšľať do budúcna, kto preberie agendu štatistiky- 

 

Martin  7.12. 2018                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

                                                                                             člen výboru SSŠLB 

   

 
 
 


