
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 6.12. 2019 Martin 

Prítomní: 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD 

2. MUDr. Stanislav Fabuš 

3. MUDr. Miroslav Ferenčík- ospravedlnený 

4. MUDr. Darina Hasarová  

5. MUDr. Marta Kulichová, CSc. 

6. MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD - ospravedlnená 

7. Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD 

8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková  - ospravedlnená 

9. MUDr. Eva Salamonová  -ospravedlnená 

10. MUDr. Alena Šujanová   

 

 

Hostia: 

MUDr. Mária Kováčová 

MUDr. Robert Rapčan, PhD.  
 

PROGRAM: 

1. M. Kováčová:  stav príprav XXVIII. Slovenských dialógov o bolesti, ktoré sa budú konať 

12.-13.6. 2020. 

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  

8. R.Rapčan: Informácie predsedu sekcie intervenčnej algeziológie  

 

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

 

1. M. Kováčová  – informovala o stave príprav XXVIII. Slovenských dialógov o bolesti, ktoré 

sa budú konať v dňoch 12.-13.6. 2020. 

Témy na dialogy: Akútna bolesť, Chronická nenádorová bolesť, Nádorová  bolesť, 

Intervenčná algeziológia, Paliatívna starostlivosť 

Miesto konania kongresu: hotel Eurobus-Kaluža –Zemplínska Šírava. Kongresová miestnosť 

má kapacitu pre 200 ľudí, technické zabezpečenie majú, ubytovanie v hoteli je pre 100 ľudí. 

V sobotu je zabezpečená miestnosť pre 150 ľudí. Poplatok za kongresovú miestnosť je 

300euro. Pre výbor je po trebné zabezpečiť ubytovanie - rezervácia 15 izieb. Výbor má 

hradené ubytovanie aj diskusné forum. 

Prezident kongresu: Doc.MUDr. Igor Martuliak PhD. predseda vedeckého výboru: MUDr. 

Darina Hasarová 

Kongresové poplatky: Lekári členovia SSŠLB 70euro, lekári nečlenovia SSŠLB 80euro do 

30.4.2020 

Lekári - SSŠLB-90 euro,lekári nečlenovia SSŠLB 100euro po 1.5.2020 

Sestry: člen SAS 10euro,  nečlen SAS 20euro (do 30.4.2020) 

 Sestry: člen SAS  20euro, nečlen SAS 30euro (po 1.5.2020) 

Prvý autor prednášky lekár, sestra  (členovia SSŠLB, SAS) sú oslobodení od poplatkov. 



Strava zabezpečená: v piatok obed, na diskusné forum sa bude vyberať poplatok- 25 euro.  

V priebehu konania kongresu, budú dopoludnia a popoludní 1x cofeebreak (prvýdeň- piatok), 

sobota- druhý deň- dopoludnia 1x cofeebreak,  

Postery: (100 x 90cm)- zistiť aké majú panely, ak by niekto chcel poster.  

Trvanie prezentácie: 15 minút a 5 minút- diskusia.  

Termíny: 31.máj 2020- deadline, abstrakty do 1.5.2020 

Posledný termín storno: 15.5.2020 

Pozývací list firmám a variabilný symbol pre akciu je pripravený.  

 

2.Rapčan- informácie o vzdelávaní a jednaní s MZd. 

a) V rámci LF UPJŠ prebieha výuka predmetu Algeziológia ako nepovinný predmet- povinne 

volitelný v 5.ročníku.O tento predmet je záujem. Vo výuke je zhrnutá teoretická časť a 

možnosť vidieť prakticky na pracoviskách 

b) Na MZd 28.11.2019 bolo schválené certifikované vzdelávanie Intervenčnej algeziológie- 

ďalej akreditácia výukových pracovísk - 

 Pripomienkovanie bolo z odborov   neurochirurgia, neurológia, radiológia, najviac 

pripomienok bolo z radov radiológov. 

Neurochirurgia + Radiológia+ Algaziológia – budú mať spoločné vzdelávanie – v rámci- 

NEUROINTERVENČNEJ LIEČBY BOLESTI. 

Príprava bude trvať 18 mesiacov. 6 mesiacov z každého odboru (radiológia, neurochirurgia, 

intervenčná algeziológia), po 18-tich mesiacoch bude skúška a lekár po absolvovaní tejto 

skúšky bude certifikovaný neurointervenčný špecialista. 

 

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

- informácie o kongrese kanabinoidov Viedeň 13.-14.2.2020- 

- fibromyalgia 12.-13.3.2020 – Berlin- 

Nové informácie z EFICu nie sú. 

- IASP členstvo je potrebné uhradiť: všetkým členom výboru + MUDr. Kováčová Mária, 

MUDr. Morávková a MUDr. Geistová. MUDr. Rapčan,  

V Bratislave sa konala konferencia k výročiu založenia SLS.  

-informovala o požiadavke úhrad faktúr, za deň subkatedry odmena, odmena za spravovanie 

web. stránky našej spoločnosti--úhrada faktúry za tlač abstrakt-  

   

3.E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára 

Členské do IASP zaplatiť v požadovanom termíne. 

  

4.Hasarová – agenda hlavného odborníka 

- informácie o workshope, ktorý sa konal na MZd ohľadom štandardov.- 

-všetko je nasmerované k bezpečbnosti pacienta- je potrebné vypracovať kvalitné štandardy- 

5. Martuliak: agenda prednostu kliniky 

-informácie o atestáciach- 4 kolegovia atestovali, ďalší piati sú v príprave- 

-24.4.2020 bude v Dixone Deň kliniky Algeziológie- téma nekardiogénna bolesť hrudníka- 

6.Všetci členovia – aktuálne problemy 

Kulichová – termíny výborov na rok 2020 

14.2.2020- Martin, 24.4.2020-Banská Bystrica, 11.6.2020-Zemplínska Šírava, 25.9.2020-

Martin, 4.12.2020- Martin. 

 

Martin 6.12.  2019                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

                                                                                             člen výboru SSŠLB 

   


