
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 15.2. 2019 – 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 

7. Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 

8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková  - ospravedlnená 

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,  

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. Firmy sa postupne hlásia na dialógy, máme zlatého, strieborného a bronzového 

sponzora. Informovala o stave účtu na Čs. dialógy. 

Registračný poplatok neplatí prvý autor prednášky, člen SSŠLB, členovia Výboru SSŠLB, prvá autorka, 

členka Sekcie algeziologických sestier neplatí registračný poplatok ani ubytovanie.. 

Salamonová- informovala, že začiatkom marca má stretnutie na SLS s p. Čapovou ohľadom financií. 

Králiková: požiadavka so SLS je, aby 80%  tvoril odborný program, 20% iný.  

Záväzné prihlášky sa posielajú p. Kurucovej na SLS, po prihlásení sa,prepošle kompletný  zoznam Dr. 

Králikovej. 

Pre výbor je rezervované ubytovanie. Dôležité informácie sú uvedené na web. stránke SSŠLB  

Dôležité termíny: do 31.3.2019 majú byť prihlásené firmy. Do 31.7.2019 – odoslanie abstraktov. Do 

30.8.2019- storno poplatky.   

Králiková – informovala o ubytovaní - kapacite hotelov. 

Ohľadom záštity nad kongresom, osloví prezidenta Kisku a manželku. 

Kulichová – Prof. Kosek- bude mať na kongrese vyžiadanú prednášku.  

Broďáni – informoval o web. stránke našej spoločnosti, kde sú uvedené informácie o kongrese. Je možné sa 

prihlasovať, zatiaľ sú prihlásení 3 lekári. 

Výbor  SSŠLB – organizačnej zložky SLS, poveruje člena výboru MUDr. Dušana Broďániho, PhD, 

spracovaním poskytnutých osobných údajov prihlásených účastníkov na XXI.Česko-Slovenské dialógy o 

bolesti a XXVII. Slovenské dialógy o bolesti v súlade s paragrafom14 zákona č.18/2018 Z.z.o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Hasarová – informovala o školení v Brne na tému “Léčební konopí”, ktoré sa zúčastnili:Hasarová, 

Dančíková, Salamonová, Šujanová.  

 



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

-informácie  EFIC- propagácia Europského kongresu vo Valencii- 

-téma IASP – „bolesť u najvulnerabilnejších“- 

-podpísaná zmluva s TEVou – ohľadom sponzorstva- 

-SLS –k 75. výročiu založenia, plánuje vydať publikáciu, oslovili jednotlivé spoločnosti a jednotlivé sekcie, 

aby napísali históriu, k vydaniu publikácie-  

 

3.  E. Salamonová: agenda vedeckého sekretár 

-informácia o úhrade členského poplatku pre IASP- 

-stretnutie s p. Kurucovou ohľadom kongresu- splnené 

-plánované stretnutie s p. Čápovou zo SLS ohľadom financii – 8.marec 2019 

-Kulichová-EFIC-žiada v elektronickej forme databazu členov SSŠLB – zistiť na SLS, niektoré krajiny už 

túto požiadavku splnili 

  

4. Hasarová – agenda hlavného odborníka 

- 21.2.2019 – sa zúčastní stretnutia na MZd ohľadom katalógu výkonov-  

- spracuje témy pra ŠDPT a pošle členom výboru SSŠLB mailom- 

-každý štandatný postup, ktorý sa vypracuje, je pripomienkovaný odborníkmi iných spoločností, pokiaľ sa 

ich to týka a potom finálne je schválený zdravtonou poisťovňou- 

- je potrebné pridať štandardné postupy pre techniky v intervenčnej algeziológii- 

-bolestivé syndrómy po operáciach chrbtice - tiež je potrebné zaradiť  

 

5.Martuliak: agenda prednostu kliniky 

26.4.2019 sa uskutoční v Dixone v Banskej Bystrici deň kliniky – 

- Algeziologická klinika je spoluorganizátorom podujatia, organizátorom je SSŠLB- 

Témy: Dokumentácia-Kulichová 

           Výkony – Hasarová 

           DRG- Tučeková 

           Referencie z kongresu v Bostone- Ferenčík 

           Kazuistiky,  v počte  6, -á 10 minút 

-zrušil školenia pre Paliatívu, ktoré boli 5-dňové- 

-dokončuje knihu “Farmakoterapia bolesti”- 

-informuje,  že bude len jedna slovenská akreditačná komisia- 

 

6. Jakubíková  

-informácie o kolektívnom členstve v EAPC- 

 

7. Ostatní členovia výboru 

Broďáni- informuje o uznávaní výkonu  laseroterapie VšZP- 

Kulichová informovala o sťažnostiach  pacientov podaných na ÚDZS z nášho odboru, ktoré dostáva na 

posúdenie 

Výbor odsúhlasil, že nebudeme pokračovať v odosielaní údajov štatistiky Dr. Broďánimu, ako doposiaľ, 

nakoľko každý za svoju ambulanciu už odosiela ročné údaje  do Bratislavy.  

Martin  15.2. 2019                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

                                                                                             člen výboru SSŠLB 

   

 
 
 


