
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 4.12. 2020 Martin 

Prítomní: 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD- ospravedlnený 

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  -ospravedlnená 

10. MUDr. Alena Šujanová   

Hostia: 

MUDr. Mária Kováčová- ospravedlnená 

PROGRAM: 

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

11.-12.6. 2021 na Zemplínskej šírave. 

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 – aktuálne problemy 

1. Kováčová, Broďáni- ospravedlení: stav príprav XXVIII. Slovenských dialógov o bolesti, 

ktoré sa budú sa konať 11.-12.6. 2021 na Zemplínskej Šírave. 

p. Kurucová oznámila odchod do dôchodku. Miesto p. Kurucovej bude p. Vicián alebo p. 

Krupčíková  na SLS. 

Kováčová bola konzultovaná ohľadom organizovania  kongresu, nakoľko agendu po p. 

Kurucovej preberú noví ľudia. 

Výbor poveril E. Salamonovú – pôjde na SLS, aby oboznámila p. Viciána prípadne p. 

Krupčíkovú s organizáciou  kongresov poriadaných SSŠLB, alebo to môže urobiť D.Broďani  

elektronicky. 

11.-12.jún 2021 XXVIII.Slovenské dialógy o bolesti, akcia nahlásená na SLS, už je 

v kalendári akcií: boli oslovené firmy, záštitu nad kongresom prevzal  MUDr. Vladimír 

Dvorový  MPH, generálny riaditeľ  Procare a Svet  zdravia- prispeje aj finančnou čiastkou na 

túto vzdelávaciu akciu. 

D.Broďáni navrhuje odmenu pre Máriu Kováčovú, za doterajšiu organizáciu (výdavky + čas) 

–odložené na výbor-01/2021 

D.Hasárová oznámila, že rezignuje na predsedu vedeckého výboru, nový predseda vedeckého 

výboru sa určí na zasadnutí novozvoleného výboru, ktorý bude 15.1.2021v Martine. 

 



2. E. Salamonová konzultovala odmeny za r.2020. Výbor schválil odmeny pre členov výboru: 

Broďáni, Ferenčík, Kulichová, Jakubíková, Martuliak, Salamonová, Šujanová, taktiež pre 

odchádzajúcich členov výboru SSŠLB: S.Fabuš, Ľ.Nemčíková, D.Hasarová.  

M. Ferenčík odmeny za preklady za r. 2019 + 2020 spracuje zoznam, predloží na výbore 

01/2021 – odsúhlasené výborom- 

M. Kulichová- zápisnice z volieb sú na web stránke, pribudli noví členovia výboru- 

-zápisnicu do sekcie Paliatívnej medicíny-odovzdala J akubíková – 

 

3. I. Martuliak- Deň kliniky Alegeziológie je plánovaný na deň 23.4.2021, nachystané  

prednášky, program je hotový, miesto. 

Vzdelávanie pokračuje ďalej, v jeseni boli atestácie- atestovali 4 kolegovia. Informoval  

o dobrej spolupráci s oddelením Paliatívnej medicíny v NOÚ Bratislava, chodia na školenie 

na kliniku. 

M.Ferenčík informoval o virtuálnych prednáškach  EFIC on line, plánuje nachystať z danej 

problematiky súhrn, ktorý prednesie v rámci odborných akcií. 

 

4. M. Kulichová- informácie o plánovaných akciách – IASP 27.6.-1.7.2021 Asmsterdam, 

EFIC – 27.-30.4.2022 Dublin. 

 

5.D.Hasarová-agenda hlavného odborníka 

R. Rapčan vypracoval odborné usmernenie USG navigovanej intervenčnej neuromodulačnej 

liečby - do nadobudnutia certifikátu. 2x písala žiadosť na MZd o preskripčné rozšírenie na 

Celecoxib a Aceklofenac – zatiaľ neodpovedali. Pozn. druhý z nich má už obmedzenie aj na 

AGG. 

Komunikácia s NCZI ohľadom štatistík, vykazovania – je to aj na stránke NCZI: do štatistík 

vykazovať, muži, ženy, nádorová, nenádorová bolesť, opioidy nádorová + nenádorová bolesť-

tu tiež ubviesť -muži, ženy, noví pacienti.  

Ďalej komunikácia ohľadom štandardných terapeutických a diagnostických postupov. Je nový 

pojem štandardný - operačný postup (Doc. Firment robil na predoperačné vyšetrenia). MZd 

vytýčilo diagnózy, kde budú robené prioritne operačné postupy, pripomienkovala, aby sme 

mohli participovať na bolesti chrbta, nakoľko to majú spracovať ortopédi a neurológovia. 

Primienkovala štandardný postup na fibromyalgiu, vypracovaný psychiatrami. 

Štandardné postupy sa inovujú á 2 roky, niekde aj á ½ rok.  Podpísala žiadosť 

o neregistrovaný liek Methadon gtt.-  2500 fľaštičiek, kto má záujem môže ho u nádorového 

pacienta odskúšať. 1 amp = 10 mg, dávka na 3-4 dni. Ak sa u nás neminie, môže sa presunúť 

aj do Čiech, je to vo vývoji, dá sa kombinovať so všetkými opioidmi, ide skôr o doplnenie 

základnej liečby. 

 

6. Jakubíková –informácie o voľbách do Sekcie Paliatívnej medicíny- 

- boli zvolení piati členovia, ktorí boli aj na kandidátke.  Otázka ohľadom platenia do EAPC- 

výbor odsúhlasil zaplatiť poplatok  na ďalší rok. 

Martin 4.12. 2020                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

                                                                                             člen výboru SSŠLB    


