
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 26.4. 2019 – Banská Bystrica  

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.-opspravedlnený 

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.  

- Intermedical - firma – má záujem o blok prednášok- 

-ubytovanie je zabezpečené v Kontakte a Horizonte- 

-bude  k dispozícii microbus od Renaulta – pre 6 ľudí- preprava počas kongresu- 

-príde primátor Tatier-  

-riešila s hotelmi aj storno poplatky- 

-odborný program kongresu zostavuje Doc. Dr. Martuliak- 

-pravidelne zasadnutie výboru bude ešte v júni v Martine- 

Broďáni – informoval o web. stránke našej spoločnosti, kde sú uvedené informácie o 

kongrese. Je možné sa prihlasovať, zatiaľ je prihlásených 13  lekárov z Čiech, 4 lekári zo 

Slovenska, sestry- 

-zdôrazňuje prihlásiť sa k registrácii na kongres- 

Kulichová –informovala plánovanom o kongrese v Barcelone o kanabinoidoch máj 2019 

 

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

- zaslala na SLS históriu SSŠLB- 

-3.9.2019 – pred EFIC kongresom vo Valencii je zasadnutie councilu- výborom schválená 

cestovné nálady a nocľah - 

-podpísaná faktúra za certifikáty v Dixone-  



 

3.  E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára 

-informácia o vyplnení súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre EFIC- 

- informácie z jednania so SLS, čo je možné uhradiť z účtu odbornej spoločnosti-(SSŠLB)-

(mobil, počítač, profi web stránka)- 

- možnosť prispieť mladým kolegom na kongres: do 4 ľudí ročne -podľa určenia výborom 

spoločnosti, z toho sa zaplatí 20% daň. Potrebné napísať správu zo služobnej cesty, 

dokladovať certifikát,  informácie z kongresu je potrebné predniesť na niekorej z odborných 

konferencií poriadaných SSŠLB -  

-výbor odsúhlasil MUDr. Broďánimu odmenu za spravovanie a dopĺňanie informácii na web 

stránke našej spoločnosti--Salamonová- zistí možnosti úhrady  na SLS- 

 

4. Hasarová – agenda hlavného odborníka 

- informácie o zasadnutí komisie pre katalóg výkonov, ktorý je uzatvorený- 

-02/2019 na MZ bola možnosť podať posledné pripomienky ku katalógu výkonov- 

-za odbornú spoločnosť – odsúhlasený  katalóg výkonov- 

-laseroterapia –neprešla do katalógu výkonov pre náš odbor - odborná spoločnosť Fyziatrie a 

rehabilitácie, nedovolila ani jeden zo svojich výkonov vykazovať iným odborným  

spoločnostiam, aj napriek požiadaniu-   

-informácie o pripomienkovaní onkológa- ohľadom Edmontonského hodnotiaceho systému 

pre nádorovú bolesť, majú záujem ho vykazovať- 

-Dr. Hasarová odporučila požiadať písomne SSŠLB o možnosť vykazovania toho výkonu 

onkológmi-  

 

5. Jakubíková – sekcia paliativnej medicíny:  poplatok do EAPC bol uhradený za 3 členov 

spoločnosti - Kulichová, Jakubíková, Dančíková (nahradila Mičiakovú) 

 

 

 

 

Banská Bystrica 26.4. 2019                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

                                                                                             člen výboru SSŠLB 

   

 
 
 


