
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 14.2. 2020 Martin 

Prítomní: 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD- ospravedlnený 

2. MUDr. Stanislav Fabuš-- ospravedlnený 

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  -ospravedlnená 

10. MUDr. Alena Šujanová   

 

 

Hostia: 

MUDr. Mária Kováčová 

.  
 

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  

 

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. 
-oslovila farma firmy ohľadom účasti na dialógoch-odoslala pozývacie listy  -  
-zatiaľ sa prihlásilo 6 firiem- 
-generálny  riaditeľ  Sveta zdravia prispeje finančnou čiastkou na uvedenú vzdelávaciu akciu- 
- hotel Eurobus má rekonštruované priestory- dvojlôžková izba na noc-60euro- 

        - primátor Trebišova tiež prispeje finančnou čistkou- 
 Kulichová- IASP- určená téma  na rok boja proti bolesti 2020 – Prevencia bolesti.  Odporúča preložiť 
“facts sheet” pre účastníkov a uviesť tému  do programu.  
Prednášky zatiaľ nie sú nahlásené. Budú zakomponované do programu aj prednášky z Paliatívnej 
medicíny.  
 
2.  Hasarová- informovala o podaní žiadosti na MZd, ohľadom rozšírenia preskripcie pre odbor 
Algeziológia, na lieky: Celecoxib a Aceklofenak. Odporúča osloviť MUDr. Tomkovú ohľadom 
vyžiadanej prednášky na Slovenské dialógy o bolesti. 
- dostala na pripomienkovanie novú klasifikáciu ICD-11 klasifikácii 
- vyšla ročenka 2018- NZCI- podľa ktorej máme 51 algeziologických ambulancii- 



-sú tam zaujímavé údaje – štatistika o počet ošetrených pacientov  a  iné údaje. 
 
3. Kulichová-odoslala všetkým členom výboru mail zo SLS s novými tlačivami na služobné cesty, 
metodický pokyn k dani z príjmov, k zrážkovej dani, usmernenie pre nepodnikateľov, nepeňažné 
plnenie- Je to pre fyzické  osoby.  
V auguste 4.-8.8.2020 je kongres IASP v Amsterdame. Ponúkajú  výstavný stánok- 
-registrácia je do 18.3.2020-dovtedy je zľavnený poplatok- 
Hasarová, Kulichová, Ferenčík, Šujanová- záujem o kongres IASP- 
Čs. dialógy o bolesti budú sa konať vo Zvolene 7.- 9.10.2021 – Hotel Tenis. 
Kongres EFIC bude sa konať v Doubline - X/2021. 
Fy TEVA ukončila oficiálne partnerstvo so SSŠLB. 
 
4. Salamonová- vybavovala dodanie časopisu Bolest, poslali menej. Členské do IASP je uhradené. 
 
5. Martuliak-referencie o prípravách na dni Kliniky algeziológie - Hotel Dixon, 24.4.2020.  Hlavná 
téma: Nekardiogénna bolesť na hrudníku. Prednášky k tejto téme budú mať: neurológ, chirurg, 
rehabilitačný lekár, algeziológ. Budú kazuistiky- traja atestanti- 3 prednášky- 
Výbor SSŠLB v tom čase bude v Dixone. Len 3 firmy sa zatiaľ prihlásili. Vzdelávanie pokračuje.  
 
6. Jakubíková- bolo odsúhlasené členské do EAPC-.  
-na dialógy-potrebné pripraviť aj prednášky z Paliatívnej medicíny 
 
7.Všetci  členovia výboru- aktuálne problemy 

Martuliak- informoval- 4 kolegovia boli na školení, dvaja z Paliatívnej medicíny- z NOÚ 
 
 
 

Martin 14.2. 2020                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

                                                                                             člen výboru SSŠLB 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


