
Zápisnica z plenárnej schôdze SSŠLB, Stará Lesná  4.10.2019 
 
Program 
1. Agenda SSŠLB, IASP a EFIC -Kulichová  
2. Hospodárenie-Salamonová   
3. Informácie hl. odborníka - Hasarová 
4. Vzdelávanie – Martuliak 
5. Informácie zo sekcie algeziologických sestier 
     
 
Plenárna schôdza SSŠLB sa konala v rámci XXI.Česko-Slovenských  a  XXVII. Slovenských dialógov 
o bolesti v Starej Lesnej  a zúčastnilo sa na nej 45 členov. 
1. Agenda SSŠLB, IASP a EFIC -Kulichová  
Zúčastnila sa 3.9.2019 meeting EFIC councilu vo Valencii. 
Vyzvala členov SSŠLB k organizácii XXVIII. Slovenských dialógov o bolesti. 
  
2. Hospodárenie-Salamonová   
Predniesla správu o hospodárení našej spoločnosti za rok 2018, podklady boli poskytnuté zo SLS. Za 
rok 2018 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. Výborom bolo schválené, už v minulosti a platí to, že aktívní účastníci na kongrese 
v zahraničí, budú mať uhradené náklady. Na domácich kongresoch prvý autor prednášky nebude 
hradiť kongresový poplatok. 
Časopis Bolest je distribuovaný 1 ks na každú ambulanciu. 
Zúčastnila sa s V. Králikovou na schôdzi, ktorú organizovala Zdravita, uskutočnila sa na Donovaloch.  
Odzneli tam informácie, že možno očákavať v budúcnosti cenu za výkon, potom už asi katalog 
vykonov, nebude platiť, ale v dohľadnej dobe to nebude. 
Konštatovali, že Algeziológia je odbor podhodnotený .Pravdepodobne katalóg výkonov sa meniť 
nebude, ale bude sa upravovať cena bodu. 
Odznelo tam konštatovanie že u nás je „nadužívanie“ zdravotnej starostlivosti. ZP hodnotia 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa koeficientov, ale aký koeficient platí pre pacienta?  
 
3. Informácie hl. odborníka – Hasarová 
Informovala o „bodovníku“- katalógu výkonov, ktorý bol schválený 19.8.2019 generálnou poradou 
ministerky zdravotníctva. Predtým, než bude schválený ako zákon, pôjde do pripomienkového 
konania. Pripomienkovanie bude prebiehať cez SLOVLEX, ak by niekto chcel pripomienkovať, alebo 
bol oslovený na pripomienkovanie, treba kontaktovať členov výboru SSŠLB, aby nedošlo k nejakým 
nezrovnalostiam.  Každý výkon má mať určitý časový limit. Je potrebné ho dodržiavať, Pozor  na počty 
ošetrených pacientov, aby boli v rámci pracovnej doby reálne vzhľadom k časovým limitom.  
Informovala o liste M. Pastuchu hlavnej odborníčke o rozšírenie preskribcie 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.    
 
4. Vzdelávanie – Martuliak 
a) informácie o dni kliniky Algeziológie - uskutoční sa v piatok po Veľkej noci- 24.apríl  2020, v Dixone-
v Banskej Bystrici.  
b) vzdelávanie-  v jeseni 2019 budú  atestácie z Algeziológie. Budú atestovať 4 kolegovia, jar 2020- 
plánované atestácie v týždni  po Veľkej noci, atestovať budú 5 kolegovia.  
 
5. Sekcia algeziologických sestier- Snopková – nabáda k zapájaniu sa sestier do práce v sekcii sestier 
a zvýšenej aktivite. 
 
6. XXVIII. Slovenské dialógy o bolesti sa uskutočnia 12.-13.jún 2020 na Zemplíne, predseda 
organizačného výboru MUDr. Mária Kováčová Nemocnica Michalovce – Svet zdravia. 
 
Stará Lesná 4.10.2019                                        Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  
                                                                                             člen výboru SSŠLB 


