
Zápisnica   výboru SSŠLB  - september 2020-elektronická komunikácia 

Pre zlú epidemiologickú situácia komunikácia členov výboru SSŠLB realizovaná elektronickou formou.  

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 
8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková   
9. MUDr. Eva Salamonová   
10. MUDr. Alena Šujanová   
 
Hosť: 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  

 
1. Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu boli XXVIII. Slovenské dialógy o bolesti, ktoré sa mali 
konať v júni 2020 na Šírave najskôr presunuté na novembrový termín a potom zrušené. Rovnako Deň 
kliniky Algeziológie  v B.B. z apríla, najskôr presunutý na október, potom zrušený.  
 
2. Voľby do SSŠLB a jej sekcií - zorganizovala Eva Salamonová-  všetci  členovia  výboru  odsúhlasili 
 navrhnutú kandidátku, rozšírenú o novonavrhnutých členov. 
 
3.  Kulichová - EFIC - 8.9.20 sa uskutočnil E-meeting, kde sa dovolili existujúci členovia a nový 
pokladník, nová prezidentka Broňa Fulen začína svoju agendu. 
  -  IASP vypísal novú tému na GYAP na rok 2021 - bolesti chrbta. 
   - IASP kongres v Amsterdame sa presunul na 27.6.-1.7.2021 
    -EFIC kongres v Dubline sa presunul na 27.-30.4. 2022 
  -  Kvôli epidemiologickej situácii požiadala Igora Martuliaka , aby sa v zimnom semestri  nekonali 
štúdijné miesta (priestorové možnosti a obavy pacientov) v Martine, zatiaľ ich presunol do Banskej 
Bystrice. 
 
 4. Jakubíková- upozornila na tlačovú konferenciu SAS ohľadom uvoľnenia CBD na lekárske účely , s 
otázkou možnej podpory tohoto kroku našou odbornou spoločnosťou. 
-Kulichová- po prečítaní návrhu  SAS a plánov MZd vyradiť CBD z omamných látok, súhlasí s tým, že je 
to liek potrebný pre niektorých pacientov: SM aj liečba bolesti, či niektoré nádorové ochorenia. No 
nemyslí  si že by bolo správne, aby bola vyňatá zo zákona o omamných liekoch. Preskribcia by mala 
zostať v rukách odborníkov. Takže, ak by sme mali dať nejaké podporné stanovisko za SSŠLB, tak len v 
tomto kontexte. 
-Hasarová –nepodporí dekriminalizáciu marihuany 



-Na základe mailovej rozpravy, ostatní členovia výboru sa vyjadrili kladne k uvoľneniu CBD na 
medicínske účely.  
 
5.Broďáni – informoval o mailovej komunikácii s Jirkom Kozákom  ohľadom organizácie ďalších 
kongresov. Vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii je zrušený kongres ČS dialógy o bolesti 
v Hradci Králove v roku 2020.  
Po mailovej komunikácii členov výboru  prevažnou  väčšinou odsúhlasené nasledovné: 
 Predpokladaný plán kongresov: 
1)  Kongres Čs. dialogy budúci rok v predpokladanom termíne október 2021 v Hradci Králove, 

organizuje SSLB.  Čiže sa „len posunie termín z roku 2020 na 2021“ 
2)  My (slovenská spoločnosť) by sme zorganizovali  Čs Dialogy až v roku 2022 v októbri vo Zvolene 

(rovnaký termín, posunutý o rok) 
3)  V roku 2021 zorganizujeme my (SSŠLB) Slovenské  DOB na Šírave  (ako pôvodne mali  byť v júni 

2020) pod organizačným vedením Dr. Márie Kováčovej 
Na webovej  stránke  aktualizoval  informáciu  o zrušení ČS DOB v roku 2020 
 
6.Martuliak-  pre zabezpečenie kontinuity špecializačného vzdelávania a v súlade   s inštrukciami SZU 
do konca zimného semestra prevzal školenie lekárov v príprave na ŠM do Banskej Bystrice, v októbri 
by malo prísť 6 lekárov, v novembri na atestáciu 4 lekári a v januári ďalších 6 lekárov. Ďalej– podľa 
situácie na martinskom pracovisku... 
  
8. Všetci  členovia výboru- členmi výboru odsúhlasená odmena pre Evu Salamonovú za organizáciu   

volieb do SSŠLB a jej sekcii. 
   Jakubíková-v minulom roku a tohto roku sme prekladali Fact Sheets, navrhujem aspoň symbolickú 
odmenu za prácu zúčastneným 

 
9. Decembrový termín zasadnutia výboru SSŠLB v Martine, zatiaľ ostáva v platnosti.  

 
 
Košice 29.9. 2020                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  
                                                                                                                                            člen výboru SSŠLB 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


