
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 2.10. 2019 – Stará Lesná  

Prítomní: 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD 

2. MUDr. Stanislav Fabuš-ospr. 

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   

9. MUDr. Eva Salamonová   

10. MUDr. Alena Šujanová   

 

Hostia: 

MUDr. Valéria Králiková 

MUDr. R.Rapčan – ospr.  

 
 

PROGRAM: 

1. V.Králiková:  stav príprav XXI. Česko-slovenských dialógov o bolesti 

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. R.Rapčan:agenda predsedu invazívnej algeziológie 

8. J.Snopková:agenda predsedníčky sekcie algeziologických sestier 

9. Všetci členovia výboru: aktuálne   problémy  

 

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

 
1. V. Králiková, Broďáni, Martuliak    – informácie o stave príprav XXI. Česko-Slovenských 
dialógov o bolesti. Stav: predvečer dialógov- prihlásených je 14 firiem, 247 prihlásených 
účastníkov, 97 – z Českej republiky. 3.10.2019- otvorenie XXI. Česko-Slovenských dialógov o 
bolesti-  otvárací ceremoniál- otvorenie V.Králiková, v čestnom predsedníctve –Kulichová, 
Martuliak, Kozák. 
Prezident Kiska- pozdraví kongres videom. V rámci otváracieho ceremoniálu budú odovzdané 
ceny jubilujúcim členom spoločnosti. Kulichová, Hasarová – zlatá medaila SLS, Slivková, 
Zeman- čestné členstvo, Rapčan – bronzová medaila SLS.  
Králiková – informácie o výlete do Spišskej Soboty, nahlásiť je potrebné záujem pri 
registrácii,  informácie o organizácii programu . 
Martuliak- informácie o organizácii odborného program 
Broďáni- vyrobené menovky, certifikáty, na obedy je potrebné sa prihlasovať- každý deň iná 
farba lístka- 
 
2.M. Kulichová: informácia o agende SSŠLB, IASP a EFIC  

Zúčastnila sa 3.9.2019 meetingu  EFIC councilu vo Valencii. 



Informácie o Kongresoch, ktoré sa budú konať v ďalších rokoch- Dublin 2021, Amstredam 

2020, Brusel 2023 

Odporúčania :pre Europu- KRBS-, Kanabinoidy, pre nádorovú bolesť. Odporúčania pre deti 

a starých ľudí- robia. 

13.6.2019- IASP dostal správu od American pain society- pre aféru s opioidmi pacienti 

zažalovali celú spoločnosť pre propagáciu opioidov. Na základe uvedeného, uvažujú lekári 

o rozpustení celej spoločnosti. 

 

3.  E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára 

Vypracovala správu o hospodárskej činnosti SSŠLB za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, na 

podklade výsledkov hospodárenia SSŠLB za rok 2018, spracovaných ekonomickým úsekom 

SLS a doručených 1.10.2019. Správa bola odoslaná všetkým členom výboru SSŠLB mailom. 

 

4. D. Hasarová:  agenda hlavného odborníka 

Informovala o liste od Dr. Vivodovej ohľadom katalógu výkonov. Prebieha pripomienkovacie 

obdobie. Ohľadom pripomienkovania – informovať D. Hasarovú. 

Informovala o liste M. Pastuchu hlavnej odborníčke o rozšírenie preskripcie pre odbor 

algeziológia na Pregabalin a Trazodon. Pregabalín, je účinný skôr na začiatku ochorenia, 

v ďalšej liečbe chronickej bolesti- dlhodobej, účinnosť stráca. Trazodon je liek, ktorý 

predpisujú psychiatri a pacienti často prichádzajú do ambulancie už s predpísaným liekom. 

Výborom spoločnosti bolo navrhnuté, rozšíriť preskripciu skôr  na Celecoxib, ktorý má lepšie 

využitie v našom odbore, pri liečbe chronickej bolesti, hlavne u rizikových skupín pacientov.    
 

5. I. Martuliak:  agenda prednostu kliniky 

Vzdelávanie pokračuje ďalej. Oboznámi bližšie členov SSŠLB na plenárnej schôdzi. 

Informoval o Dni kliniky Algeziológie -apríl 2019- po ekonomickej stránke odborná akcia 

bola zisková pre spoločnosť 

19. Deň kliniky Algeziológie v Banskej Bystrici bude sa konať 24.apríla 2020 – Téma 

nekardiogénna bolesť hrudníka. 

- termín  na XXVIII. Slovenské dialógy o bolesti, bol odsúhlasený výborom spoločnosti na 

12.-13.jún 2020- miesto konania doriešime na plenárnej schôdzi- 

 

6. R.Rapčan:agenda predsedu invazívnej algeziológie 

Informoval Martuliak, pre neprítomnosť Rapčana. Vzdelávanie v intervenčnej algeziológii- 

bude certifikovaná činnosť- ozvali sa neurológovia, radiológovia- 

R.Rapčan bude jednať s predstaviteľmi spoločnosti neurológie a radiológie- 

 

7. J.Snopková:agenda predsedníčky sekcie algeziologických sestier 

Bude informovať na plenárnej schôdzi. 

 

8. Všetci členovia výboru: aktuálne   problémy  

Ferenčík-informácie o štandardných postupoch. 

Hasarová Doc. Šuvada chcel menovať člena z pracovnej skupiny pre štandardné postupy, je 

ním M. Ferenčík. 

Výbor poveril E. Salamonovú, aby zosumarizovala požiadavky, členov výboru, na finančnú 

kompenzáciu.Výbor to na najbližšom zasadnutí to preberie a E.Salamonová to prejedná so 

SLS.  Výborom boli schválene odmeny členom výboru za prácu .  

 
Stará Lesná 4.10.2019                                        Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

                                                                                             člen výboru SSŠLB 

 


