
Zápisnica   výboru SSŠLB  - február  2021-elektronická komunikácia 

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

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD 
2. MUDr. Miroslav Ferenčík 
3. MUDr. Tatiana Geistová  
4. MUDr. Marta Kulichová, CSc. 
5. MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD  
6. Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD 
7. MUDr. Daniela Ogurčáková   
8. MUDr. Eva Salamonová   
9. MUDr. Alena Šujanová   
 
Hostia: 
MUDr. Mária Kováčová 
MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD 
MUDr. Darina Hasarová 
.  

 
PROGRAM: 

1. M. Kováčová, D. Broďáni, I. Martuliak: Stav príprav XXVIII. Slovenských dialógov o bolesti, ktoré sa 
majú konať 11.-12.júna 2021 

2. R. Rapčan: agenda predsedu Sekcie intervenčnej algeziológie - oboznámenie s certifikačnou 
činnosťou Neurointervenčná liečba bolesti, Implementácia USG navigovaných techník do 
štandardnej algeziológie a Študijný pobyt na intervenčnom algeziologickom pracovisku v rámci 
špecializačnej prípravy na atestáciu z Algeziológie 

3. D. Hasarová: agenda hlavného odborníka 
4. M. Ferenčík, M. Kulichová: informácia o agende SSŠLB, IASP, EFIC 
5. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára 
6. I. Martuliak: agenda prednostu Algeziologickej kliniky SZU 
7. H. Jakubíková: agenda člena Výboru Sekcie paliatívnej medicíny 
8. Stanoviť dátumy zasadania výboru v nasledujúcom roku 2021 
9. Všetci členovia Výboru – aktuálne problémy.  

 
 
1. M. Kováčová, D. Broďáni, I. Martuliak: Stav príprav XXVIII. Slovenských dialógov o bolesti, ktoré sa 
majú konať 12.-13.júna 2021 
Kováčová –informovala o rezervácii hotela Eurobus, oslovila firmy, Stada – strieborný partner,  
Na 12.-13.-jún je dohodnuté všetko 
Ferenčík- predpokladá pre zlú epidemiologickú situáciu nizku účasť, navrhuje virtuálny projekt na 
dialógy, vhodné by bolo objednať firmu, ktorá to zabezpečí. 
Martuliak-informácie o Eduprofipharm- 
-návrh uskutočnenia dialógov jedine cez firmu virtuálnou formou- 
-informoval  o  priebehu Dňa katedry Algeziológie- 
-vedia zabezpečiť cez Eduprofipharm seminár-  
- 3 dni po sebe-Ut,St,Štv- á 2 hod. by bol odborný program- 
- za miestnosť by sa neplatilo- 
-Čo je v balíku? 
-možnosť sledovať z obrazovky- 
- prihlásiť sa naživo- 



-AD Test- 
-prezentácie sú dlhodobo prístupné- 
-stiahnuť sa nedajú, autorske práva- 
Diskusia-Kulichová- T.r. kontaktný kongres nebude 
Kováčová- hotel Eurobus-Šírava zrušiť-Celú agendu preberá Martuliak a Ferenčík 
Schvaľuje návrh virtuálnej konferencie. 
Spolupráca so SLS je nutná, nakoľko SSŠLB je jej organizačná zložka 
Broďáni – informoval o stave účtu od firiem- 
Výbor odsúhlasil tento rok -2021- uskutočnenie XXVIII. Slovenských dialógov o bolesti virtuálnou 

formou. 

Termín-1.-3.júna 2021 

K týmto zmenám, je potrebné prepracovať web stránku- Broďáni- 
 
2. R. Rapčan: agenda predsedu Sekcie intervenčnej algeziológie - oboznámenie s certifikačnou 
činnosťou Neurointervenčná liečba bolesti, Implementácia USG navigovaných techník do štandardnej 
algeziológie a Študijný pobyt na intervenčnom algeziologickom pracovisku v rámci špecializačnej 
prípravy na atestáciu z Algeziológie 
a) Neurointervenčná liečba bolesti ako certifikovaná činnosť je vo schvaľovaní do vestníka 
-   RF intervencia endoskopické výkony pre radiológov aj algeziológov 
-  bežné  intervencie v rámci svojich ambulancii USG alebo Rtg môžu sa vykonávať -_ 
-  na špecifikovanejšie výkony bude potrebná certifikovaná činnosť- 
b) do odporúčaného vybavenia ambulancií je  zaradené USG, kryogenerátor – čo umožní rozšírenie 
výkonov a zároveň je to aj ekonomický prínos  
c)  v rámci školenia na atestáciu, absolvovať aj školenie intervenčnej algeziológie   
-je možné navštíviť 3 pracoviská Bardejov, Košice a Bratislava-  
Hasarová- Štandartné operačné postupy- sú rozpracované, kontaktoval MZd- v priebehu 6-8 týždňov 
by mali byť hotové 
Broďáni- Rapčan pošle materiály za účelom zverejnenia na web stránke 
Geistová- súhlasí 
 
3.  D. Hasarová: agenda hlavného odborníka 
Informovala o liste z MZd – Ide o vyjadrenie kategorizačnej komisie pracovnej skupiny pre  odbor 
neurológia, k žiadosti o preskripčné rozšírenie  pre lieky Aceklofenak a Celecoxib, pre odbor 
Algeziológia. Aceklofenak bol odsúhlasený, Celecoxib nie.   
Výbor poveril MUDr. Hasárovú o podanie odvolania na MZd k rozhodnutiu pracovnej skupiny pre 
odbor  neurológia, pre neodsúhlasenie preskripčného obmedzenia pre odbor Algeziológia na liek 
Celecoxib.  
 
 4. M. Ferenčík, M. Kulichová: informácia o agende SSŠLB, IASP, EFIC 
Informovali IASP o výmene.  
Kulichová – podala informáciu do IASP  o výsledku volieb v našej spoločnosti. 
Ferenčík- informoval o komunikácii s IASP a EFIC, chystajú virtuálnu komunikáciu 
- komunikuje so SLS – 
- zakúpil aplikáciu Zoom, za účelom komunikácie s členmi výboru – zasadnutí výboru – 
- aplikácia Zoom – hradená z vlastných financii- 
 
5. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára 
Navrhuje odmeniť M.Kováčovú   za organizáciu dialógov o bolesti, r.2020 a r.2021- doposiaľ. 
Výbor odsúhlasil odmenu M.Kováčovej a org. výboru, D. Broďánimu.Doručia dohodu o vykonanej 
práci. 
Výbor odsúhlasil na odporúčanie I.Martuliaka uhradiť J. Šimonovej cestovné – doručiť dohodu o 
vykonanej práci 



Ferenčík- úhrada za preklady z anglického jazyka za r.2020 a za rok 2019 prekladateľom 
Ferenčík- - zakúpil  aplikáciu Zoom, za účelom komunikácie s členmi výboru – zasadnutí výboru – 
- aplikácia Zoom – hradená z vlastných financii- 
Výbor odsúhlasil M.Ferenčíkovi úhradu nákladov spojených so zakúpením aplikácie Zoom.  
 
6. I. Martuliak: agenda prednostu Algeziologickej kliniky SZU 
Momentálne prebieha reakreditácia odboru. 
Kulichová-končí vzdelávanie, preberá Martuliak so 7 lektormi na budúci rok. 
Každý rok 1 školiace miesto na 3 týždne.Minulý rok podl návrh na nový špecializačný program do 
Bratislavy po dohovore s M.Ferenčíkom – zapája sa do pedagogickej praxe. 
Nový program bude obsahovať stáže na nových pracoviskách (nem. sv. Michala Bratislava, prax  na 
paliatíve, fyzioterapia prax u K. Hornáčeka, na neurochirurgii v Košiciach, psychiatrii a psychológii ) 
Potrebné vytvoriť pracovisko v Košiciach-J. Šimonová 
16. apríl budú atestácie – 3 lekári. V jeseni atestácie nebudú.  
Deň kliniky Algeziológie – termín ostáva, bude prebiehať dištančnou formou vzhľadom k nepriaznivej 
epidemiologickej situácii. Informácie sú uverejnené na web stránke našej  spoločnosti.   
  
 7. H. Jakubíková: agenda člena Výboru Sekcie paliatívnej medicíny 
Odovzdala vedenie sekcie T. Dančíkovej. 
Odsúhlasené výborom pozvať T. Dančíkovú na zasadnutie najbližšieho výboru, ako predsedu sekcie 
Paliatívnej medicíny.  
Martuliak- potrebné rozšíriť spoluprácu s Paliatívou.   

 
8. Stanoviť dátumy zasadania výboru v nasledujúcom roku 2021 
Ferenčík- termíny zasadnutí  výboru – mesiace -apríl, jún,september, december 2021  
-presné termíny budú oznámené mailom, oznámené 
Broďáni- online výbor môže byť aj á mesiac- 
-výborom schválené- tretia streda v mesiaci, najbližšie 17.3.2021 o 17,30 hod.  
 
9.Všetci členovia Výboru – aktuálne problémy.  
Ferenčík- bol problém s prihlasovaním do IASP- 
ID- všetci členovia výboru nahlásiť M. Ferenčíkovi 
Uhradiť členské do IASP D.Ogurčákovej.  
 
Na záver ešte uvediem posledné zhrnutie dialógov o bolesti –komunikácia elektronicky-
mailom.(3.3.2021) 
 
Ferenčík- Dialógy o bolesti  sa budú konať vo virtuálnej podobe, v spolupráci s externou firmou, ktorá 
zabezpečuje po technickej ale aj organizačnej stránke (mailling, registrácia, komunikácia s farma 

firmami, kredity) naše odborné podujatie.  
Termín konania, terminy deadlinov prihlásenia sa a abstrakty - viď stránka www.pain. sk.  
Deadline pre aktívnych účastníkov / poslanie abstraktu 15.5.2021. 
Počet dní / blokov - zatiaľ nie je stanovený, bude závisieť od množstva príspevkov, zatiaľ sa plánujú tri 
dni.  
Pasívna účasť a registrácia sa bude realizovať cez link, ktorý bude uverejnený na našej pain.sk 
stránke, tam si účastník klikne, a presmeruje ho do registračnej brány, kongresovej stránky - tzv. land 
page - ktorú vyprodukuje EduProfiFarm.  
Keď sa zaregistrujem, dostáva sa do databázy, a do mailinglistu. Registrácia je bezplatná.  
Uvítací list - napíšem, odošlem Duškovi, uverejní na www.pain.sk 
Prezident kongresu, predsedovia výborov a členovia jednotlivých výborov - viď stránka www.pain.sk.  

http://www.pain./
http://www.pain.sk/
http://www.pain.sk/


Uskutočnila sa ďalšia komunikácia s p. Osuskou - EduProphiFarm(navrhujem skraktu pre túto firmu 
EdFa). Ozrejmila nám spôsob realizácie odborných podujatí virtuálnou formou, ako prebieha a ako sa 
technicky zabezpečuje toto odborné podujatie, ozrejmila problematiku FarmaFiriem, sponzoring.  
Konkrétnu "ponuku" alebo možnú podobu nášho odborného podujatia - vypracuje podklady, budem 
informovať.  
Pre Vašu informáciu - EdFa - disponuje zoznamom všetkých farma firiem - spolupracuje s nimi na 
rôznych odoborných podujatiach vo virtuálnom prostredí, čo nám zlepšuje komunikačnú východziu 
polohu s firmami.  
Keď dostanem konkrétnu ponuku a špecifikáciu od p Osuskej, čo ktorá úroveň zahŕňa, pošlem firmám 
pozývací list a skontaktujem sa s nimi, samozrejme, elektronicky.  
 
 
Košice 8.3.2021                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  
                                                                                                                                            člen výboru SSŠLB 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


